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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kiskunlacháza Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kiskunlacháza SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1373

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18713257-1-13

Bankszámlaszám

51700203-10107658-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2340

Város

Kiskunlacháza

Közterület neve

Lahner György

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2340

Város

Kiskunlacháza

Közterület neve

Lahner György

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 528 38 13

Fax

Honlap

www.kklse.hu

E-mail cím

kiskunlachazase@kklse.hu

E-mail cím

matthew.oros@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Oros Máté

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 528 38 13

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Oros Máté

Mobiltelefonszám
+36 30 528 38 13

E-mail cím
matthew.oros@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
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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)

0,48 MFt

1,48 MFt

0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

2 MFt

32,431465 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,15 MFt

0 MFt

Összesen

0,48 MFt

3,63 MFt

33,231465 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,5 MFt

0,8 MFt

1,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,4 MFt

0,4 MFt

0 MFt

Összesen

1,1 MFt

1,6 MFt

1,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,2 MFt

0,1 MFt

4,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,2 MFt

0,4 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)

3 867 764 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 802 328 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

399 596 Ft

0 Ft

Általános képzés

57 437 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
A Kiskunlacháza Sport Egyesület korábbi ismereteinkkel ellentétben 1921-ben jött létre. Egyesület fénykorát az 1970-es években élte, ekkor a NBIII-ban szerepelt a
felnőtt csapatunk. 1990-es évek óta sajnos nincsen gazdája a sportegyesületnek, így erős elnökség és szponzorok nélkül a csapat a 2012-2013-as idényre a megye
III-ban találta magát. Az elmúlt években új elnökség vetette bele magát a munkába, ennek eredményeként az egyesület 2015/2016-os TAO pályázat keretében 8 603
341 Ft összegyűjtésére volt jogosult, amelyből 2 000 000 Forintot sikerült is megszerezni. A fenti összeget két öltöző felújítására fordította egyesületünk, ahol a
vizesblokk, villamossági, szigetelés, fűtés és nyílászárók felújítása történt meg. Folytatva a korábban megkezdett munkát, csak helyi vagy településhez erősen kötődő
játékosokat kívánunk szerepeltetni, valamint tervezzük az utánpótlás korosztályos csapataink számának bővítését, ebben nehézséget jelent, hogy településünkön a
Pereg SE is működik. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata minimális támogatást nyújt egyesületünknek, a sportszervezetek részére kiírt pályázaton
szerepelhetünk, más fajta anyagi támogatást nem kapunk. A sporttelep az önkormányzat tulajdona, amelyen két labdarúgó pálya van, egy kiváló minőségű
centerpálya, valamint egy rossz minőségű edzőpálya. A pályákhoz sem világítás, sem öntözőrendszer nem tartozik. Téli edzéseinket a sportcsarnokban tartjuk,
sajnálatos módon a sportcsarnok túlzsúfoltsága miatt utánpótlás korosztályaink nem tudtak bent edzeni, így a téli időszakot egyik általános iskola tornatermében
vészeltük át. Utánpótlás korosztályunk már csak U7,U9,U11-es korosztályokkal foglalkozik, mivel korábbi U13-as és U19-es játékosaink többsége sajnálatos módon
abbahagyta a sportot, míg ügyesebbek más csapatokba vagy egyesületünk felnőtt csapatába igazoltak. Bozsikos korosztályaink folyamatosan részt vesznek a Bozsik
tornákon vagy általunk vagy más által szervezett kisebb tornákon, hiszen hiszünk abban, hogy a gyerekeknek a pályán eltöltött percek segítenek a fejlődésben.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Kiskunlacháza Nagyközség tulajdonában lévő sporttelepen jelentős fejlesztéseket tervezünk. az 1950-es, 60-as években épített öltözőnk felújításának első szakasza
a tavalyi TAO pályázatból elkezdődött, ennek során két öltöző és vizesblokkja újult meg. Idén ennek a felújításnak a második szakaszát szeretnénk befejezni,
amelyben az öltöző épület egész tetőszerkezete kerül felújításra, valamint energiatakarékossági szempontok szem előtt tartása miatt napelemeket szerelünk fel.
Öltöző tetőszerkezete szintén a 50-60-as években készült, sok helyen lepusztult, beázások nyomai jól látszanak, ezért indokolt a felújítása. Sporttelepünk korábban
csak a centerpálya körül volt 1,8 méter magas kerítéssel ellátva, idei TAO támogatásból ezt is meg kívánjuk változtatni, így a teljes terület 2 méter magas
betonkerítéssel szeretnénk körbevenni. Mivel a sporttelepünk nem rendelkezik pályavilágítással, így szeretnénk edzés szintű pályavilágítást telepíteni a
centerpályára, ennek indokoltságát mi sem bizonyítja jobban mint, hogy idén sem utánpótlás sem felnőtt csapataink nem tudtak normálisan edzeni a téli időszakban,
mivel sportcsarnokban való hely, valamint a világítás hiánya miatt a kinti edzések értelmüket vesztették. Centerpályánkat minősége kiemelkedő a Megye III-as
bajnokságban, ezért szeretnénk ennek állagát megóvni, így egy öntözőrendszer telepítését , valamint a pálya ápolásához szükséges szerkezetek ( fűnyírótraktor,
szegélyvágók) is az idei TAO pályázatból szeretnénk megvalósítani. Centerpályánk felújítása mellett célunk a kispadok felújítása is, mivel még régi fa üléses és bádog
tetővel felszerelt kispadunk van. Szeretnénk továbbá felújítani a pálya melletti földes lelátót, amelyet korszerű, minden igényt kielégítő könnyűfémszerkezetes lelátóra
kívánunk cserélni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt kapcsolódik a Kiskunlacháza Sport Egyesület tavalyi Társasági adó pályázatához, hiszen az öltöző felújítás első üteme idén májusban ér véget. Következő
ütemének végét pedig 2017 áprilisára tervezzük. Az öltözőn 2017-ben tetőfelújítást kívánunk elvégezni, mivel a 1950-60-as évek környékén épített öltözőnk elavult,
tetőszerkezete felújítást igényel. Az ingatlan felújítás lényeges pontja lesz a edzés szintű pályavilágítás telepítése, amely jelentős segítség a téli időszakban való
felkészülésben, mind utánpótlás, mind felnőtt csapatunk számára. A mai felgyorsult világban a gyermekek több edzésen, szakkörön vesznek már részt,szülők
munkájuk miatt sajnálatos módon nem mindig érnek oda edzésre sötétedés előtt, valamint felnőtt csapatunk tagjai is munka mellett űzik ezt a csodálatos sportágat.
Pályavilágítás telepítését így szintén a tavaszi időszakban tervezzük 2017-ben. Öntözőrendszer telepítését egyesületünk a 2017/2018-as bajnokság előtti nyári
szünetben tervezi. Kisebb ám lényeges beruházás a napkollektorok felszerelése, amelyet a tetőszerkezet felújítása után kívánunk megtenni. A biztonságikerítés
építését minél előbb szeretnénk meglépni, hogy a TAO pályázatok és az egyesület kemény munkája által teremtett értékeinket biztonságban tudjuk, így ennek a
projektelemnek a megvalósulása 2017 márciusában mehet végbe. Egyéb tárgyi eszköz beruházások amelyek nem az ingatlanra vonatkozna, a szükséges önerő és
TAO támogatás beérkezése után terveink szerint egyből megvalósulnak.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A szövetség céljaival összhangban helyi szinten mi is arra törekszünk, hogy a labdarúgás ismét a gyerekek mindennapi sportja legyen. Folyamatosan jó
kapcsolatokat ápolunk a környékbeli települések labdarúgó klubjaival, iskoláival, településeken élő edzőkkel. Erősítjük az együttműködésünket a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel és a PMLSZ-el(képzések, Bozsik program) másrészt az iskolákkal, óvodákkal (intézményi Bozsik programokba való besegítés, toborzás, képzés,
élménybeszámolók) célként kitűzve helyi tehetségek kiválasztását és felfedezését. Úgy véljük a sikeres magyar labdarúgáshoz szükségesek az olyan kis egyesületek
is, mint a Kiskunlacháza Sportegyesület. Célunk, hogy jelenlegi edzőink a jövőben edzői vizsgával rendelkezzenek, edzésmunkánkat új eszközök beszerzésével
szélesítsük és fejlesszük. Tehetséggondozás fontos cél az egyesület utánpótlás képzésében, jó kapcsolatot ápolunk a környező NB-s csapatokkal, így lehetőségünk
van arra is, hogy tehetségeink még magasabb szinten sportolhassanak. A Bozsik tornákon való jó szereplés eredményeként több játékosunk is részt vett első vagy
másod osztályú csapatok próbaedzésén. Ennek egyik ékes példája, Kovács Barnabás aki az idei évben került be a Budapest Honvéd korosztályos csapatába, ahol az
edzők elmondása alapján kiválóan teljesít, reményeink szerint a magyar labdarúgás egyik kiemelkedő alakja válik majd belőle. A múltban is több olyan tehetséget
nevelt ki egyesületünk akik vagy Pest Megyei válogatott vagy NB-s szinten sportoltak, ilyen volt Csendes Péter, aki Dabason játszott, Valenta Norbert aki jelenleg a
Vecsés valamint a Pest Megyei válogatott labdarúgója, mellettük pedig még nagyon sokan szerepeltek megyei válogatott szinten. Jó kapcsolatainknak hála egyre
többször és egyre nívósabb csapatok ellen léphetnek pályára játékosaink, így idegen gyerekek ellen is összemérhetik tudásukat utánpótlás játékosaink.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk fontosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy ilyen kis egyesületekben is megjelenhetnek olyan tehetségek, mint Kovács Barnabás.
Utánpótlás nevelési programunk célja, hogy olyan gyerekek jöjjenek ki a kiskunlacházi utánpótlásból,akik bekerülhetnek valamelyik labdarúgó akadémiára, akiknek
így lehetőségük lesz magasabb osztályban, magasabb szinten is kiemelkedőt alkotni. Kiskunlacházi labdarúgás a múltban is számtalan tehetséget adott Pest
Megyének, több olyan játékos is volt akik Pest Megyei válogatottak lettek. Szeretnénk erre a szintre visszakerülni, hiszen a tehetségek még mindig itt vannak.
Ezeknek a hosszútávú céloknak az elérése végett van szükségünk a pályázat erőforrásokra, hogy a magunk módján ha egy kicsivel is de emeljük a magyar
labdarúgás színvonalát. Elnökség, edzőink, és szponzoraink kitartó és fáradhatatlan munkája garantálja, hogy a Kiskunlacháza Sport Egyesület labdarúgása fejlődik,
azonban szükségünk van a pályázat nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát tovább vihessük. Településünkön egyre több hátrányos helyzetű gyermek él,
így egyesületünk nem csak a sport hanem a való életre is felkészíti ezeket a gyerekeket. Az elmúlt évben nőtt a roma játékosaink száma, akiket nem csak a
labdarúgásban trenírozunk, hanem segítséget nyújtunk nekik a tanulásban. Egyesületünk nemcsak sportegyesület, hanem egy közösség is, így többször fordult már
elő, hogy szegényebb gyereknek az edzők, a szülők vagy akár a szertáros is cipőt vett, hogy edzésre tudjon jönni. Tervezzük egy Alapítvány létrehozását, amely az
ilyen hátrányos helyzetű gyerekek számára nyújt segítséget, akár hogy egy nagyobb sportegyesület edzéseit látogatni tudja, akár csak sportszerek vásárlásában.
Ezzel kívánjuk segíteni őket a pályán belül és a pályán kívül is
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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
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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

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz használt

db

1

3 800 000
Ft

3 800 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

1 216 900
Ft

1 216 900 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalzó kocsi

db

1

210 000 Ft

210 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűkasza

db

2

129 900 Ft

259 800 Ft
5 486 700 Ft

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

Indoklás

9-21 személyes kisbusz
használt

Utánpótlás korú játékosaink szüleik segítségével jutnak el a Bozsik vagy más tornákra, sajnos azonban nem mindenki
rendelkezik gépkocsival vagy nem mindig érnek rá a szülők. Felnőtt csapatunk tagjai szintén saját gépjárművel mennek el az
idegenbeli mérkőzésekre.

fűnyírótraktor tartozékkal

Jelenlegi fűnyírótraktor meghibásodása miatt szükséges egy új traktor, amely már pályaszellőztetéssel és egyéb tartozékokkal is
rendelkezik.

pályavonalzó kocsi

A mérkőzések előkészítéséhez szükséges, mivel a korábbi vonalazó kocsi tönkre ment.

fűkasza

Sporttelep karbantartásához szükséges eszköz

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)

3 829 087 Ft

38 678 Ft

0 Ft

3 867 764 Ft

1 657 613 Ft

5 486 700 Ft

5 525 378 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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

tetőépítés

2017-04-10

2017-04-24

2017-04-25

2 361 692
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

napkollektoros rendszer
kiépítése

2017-04-24

2017-04-29

2017-04-30

2 845 885
Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2017-06-01

2017-06-10

2017-06-11

7 050 644
Ft

Pályaépítés

élőfüves kispálya építés

2017-09-01

2017-09-30

2017-10-09

2 500 630
Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

2017-04-01

2017-04-16

2017-04-17

501 650 Ft

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer
(beépített)

2017-07-01

2017-07-15

2017-07-16

63 373 Ft

15 323 874
Ft

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

Indoklás

tetőépítés

öltöző épület tetőszerkezete lepusztult állapotban van, beázik.

napkollektoros rendszer
kiépítése

Sportegyesület rezsijének csökkentése érdekében

öntözőrendszer kiépítése

kiváló minőségű centerpálya vízellátásának biztosítása miatt szükséges

élőfüves kispálya építés

Utánpótlás csapataink számára 50*20 méteres élőfüves kispálya kiépítése, palánkkal.

labdafogó háló
tartószerkezettel (beépített)

Edzőpályán az egyik kapu mögött nincsen hálótartószerkezet, így ennek telepítése szükséges.

riasztórendszer (beépített)

Sporttelep értékeinek védelmében szükséges beruházás

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

tetőépítés

Öltöző

2340
Kiskunlacháza
Hrsz
0319/3

0319/3

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

napkollektoros
rendszer
kiépítése

Öltöző

2340
Kiskunlacháza
Hrsz
0319/3

0319/3

Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p.

2340
Kiskunlacháza
Hrsz.
0319/3

0319/3

Egyéb

2016-12-08 10:00

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályaépítés

élőfüves kispálya
építés

Kicsi f.p

2340
Kiskunlacháza
Hrsz.
0319/3

0319/3

Egyéb

Pályainfrastr.
bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

Nagy f.p.

2340
Kiskunlacháza
Hrsz.
0319/3

0319/3

Egyéb

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer
(beépített)

Öltöző

2340
Kiskunlacháza
Hrsz.
0319/3

0319/3

Egyéb

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

U7

élőfüves kispálya

egészpálya

3 óra

4

U9

élőfüves kispálya

egészpálya

3 óra

10

U11

élőfüves kispálya

egészpálya

3 óra

12

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok
megnevezése
Kiskunlacháza
Sportcsarnok

Ingatlan
típusa

Edzőcs.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

2340
Kiskunlacháza
Munkácsy Mihály tér
1

Helyrajzi
szám

-

Méret

1500m2

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Bérelt

12

6 000
Ft

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

5

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
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

10 694 305 Ft

108 023 Ft

0 Ft

10 802 328 Ft

4 629 569
Ft

15 323 874 Ft

15 431 897 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-08 10:00
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszá
m

Csapat szintje
15/16

Csapat szintje
16/17

Megjegyzés

Státusz

U7

Bozsik egyesületi
U7-U11 U7

4

Bozsik
egyesületi U7U11

Bozsik
egyesületi U7U11

Óvodai toborzás március végén indult így van még olyan
gyermek aki nem rendelkezik igazolással

Aktív

U9

Bozsik egyesületi
U7-U11 U9

10

Bozsik
egyesületi U7U11

Bozsik
egyesületi U7U11

Iskolai toborzás március végén indult így van még olyan
gyermek aki nem rendelkezik igazolással

Aktív

U11

Bozsik egyesületi
U7-U11 U11

12

Bozsik
egyesületi U7U11

Bozsik
egyesületi U7U11

Iskolai toborzás március végén indult így van még olyan
gyermek aki nem rendelkezik igazolással

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U13

Csapat neve
Bozsik egyesületi

Létszám
6

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Bozsik egyesületi U13

Státusz
Inaktív

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

2016-12-08 10:00

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

2016-12-08 10:00

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

2016-12-08 10:00

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

2016-12-08 10:00

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

2016-12-08 10:00

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)

Sporteszköz

rúgófal

db

10

0 Ft

0 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

csom

10

0 Ft

0 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

db

5

0 Ft

0 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

10

0 Ft

0 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

10

0 Ft

0 Ft

Sporteszköz

fékezőernyő

db

20

0 Ft

0 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

5

0 Ft

0 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

10

0 Ft

0 Ft

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

440 000 Ft

440 000 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

5

0 Ft

0 Ft

Gyógyszer

kineziológiai tapasz

csom

2

0 Ft

0 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

5

0 Ft

0 Ft

Gyógyszer

fájdalomcsillapító tapasz

db

30

0 Ft

0 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

440 000 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

2016-12-08 10:00
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (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

440 000 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)

395 600 Ft

3 996 Ft

0 Ft

399 596 Ft

44 400 Ft

440 000 Ft

443 996 Ft

2016-12-08 10:00
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

MLSZ Grassroots "C"

3

Oktatás várható költségei (Ft)
114 300 Ft
114 300 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)

56 863 Ft

574 Ft

0 Ft

57 437 Ft

57 437 Ft

114 300 Ft

114 874 Ft

2016-12-08 10:00
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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

2016-12-08 10:00
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-12-08 10:00

Feladat leírása
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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: Kiskunlacháza, 2016. 12. 08.

2016-12-08 10:00
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Nyilatkozat 2
Alulírott Oros Máté (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: Kiskunlacháza, 2016. 12. 08.
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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 18:34:42
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 20:25:57
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 11:27:34
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:38:24
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 14:57:33
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 ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 15:06:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 14:53:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 15:01:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 15:08:35
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 15:04:34
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: 13
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 11:19:45
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-11-10 15:09:49

Kelt: Kiskunlacháza, 2016. 12. 08.
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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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

8

60%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

4

300%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

168

utánpótlás játékosok
számára

-100%

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

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

U11

fő

12

14

17%

U9

fő

10

14

40%

U7

fő

4

10

150%

Egyéb indikátorok
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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

14 523 392 Ft

146 701 Ft

0 Ft

14 670 092 Ft

6 287 182 Ft

20 810 574 Ft

20 957 275 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 829 087 Ft

38 678 Ft

0 Ft

3 867 764 Ft

1 657 613 Ft

5 486 700 Ft

5 525 378 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

10 694 305 Ft

108 023 Ft

0 Ft

10 802 328 Ft

4 629 569 Ft

15 323 874 Ft

15 431 897 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

395 600 Ft

3 996 Ft

0 Ft

399 596 Ft

44 400 Ft

440 000 Ft

443 996 Ft

Képzés

56 863 Ft

574 Ft

0 Ft

57 437 Ft

57 437 Ft

114 300 Ft

114 874 Ft

- ebből általános képzés

56 863 Ft

574 Ft

0 Ft

57 437 Ft

57 437 Ft

114 300 Ft

114 874 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

14 975 855 Ft

151 271 Ft

0 Ft

15 127 125 Ft

6 389 019 Ft

21 364 874 Ft

21 516 145 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1461954357.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2016-04-29 20:25:57)
63e42a4d870b39346f35b2db38aa70643a3a52b571300a0cdf0b0be28681d364
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv_1478786915.doc (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2016-11-10 15:08:35)
8ebfbf18af11740b94bc74ac68f4b9712e07aab51e25c33f3a05819f4b1c2053
akiskunlachazasportegyesulet201_1462202220.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-05-02 17:17:00)
d381235846d182181e93f61d54be72f7e5b72b38d8a6b365599530c594f0e26b
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznalatbaadasiszerzodes_1478786674.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-11-10 15:04:34)
e80b0c021f72911c23036021b70e36c273d59d778dd2576f1f8acd83c2c2db7a
kiskunlachazasportegyesulethaszn_1462195965.doc (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-05-02 15:32:45)
f51fbcdb65a0b15dd8001f88bf0906b298cee47409b9f28110d8ffef422e65a0
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kklse_kivonat_1461947682.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 18:34:42) e23c302bb7a4a5ed3512e435f8bb87c5dcb6a2c729696927238fcd13636dcd0c
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kklse_tao_mlszutalas_1462196304.jpg (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2016-05-02 15:38:24)
c204854f1ff98ea07e79916d36590aaceaf1ef0df831cd6a4bd3611ba26906f1
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_kiskunlachaza_sport_egyesulet_187_1461947888.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 18:38:08)
de1ea7d7198167928b09843cb7173569ac03707aca4dd4be6922bb35dc75483d
navnullas16.11.09-kiskunlachaza_1478773654.pdf (Hiánypótlás melléklet, 514 Kb, 2016-11-10 11:27:34)
6d0573e4ba75c2de5e14848fdff5a83f4823c0e6e7391b42a76bc8dd2090f329
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
20161110144940929_1478786486.pdf (Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2016-11-10 15:01:26)
5d65ec00cc3e00a26dcfb376ebf89f9ff78b2becf1502546d95cf6a380d71313
akiskunlachazasportegyesulet201_1462201704.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-05-02 17:08:24)
4df4c2b756f256a6f1d6f1c2019a5d452b3821ca87dc64dd9e6d7f62de74e81f
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
20161110144940929_1478786033.pdf (Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2016-11-10 14:53:53)
5d65ec00cc3e00a26dcfb376ebf89f9ff78b2becf1502546d95cf6a380d71313
tamogatoinyilatkozat_1461954444.pdf (Szerkesztés alatt, 322 Kb, 2016-04-29 20:27:24)
5c9a4a03cc0646feaf32df4a7e2b85c10ea1f843803e186c6c67b2f9b76ef8a2
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
hasznalatbaadasiszerzodes_1478786253.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-11-10 14:57:33)
e80b0c021f72911c23036021b70e36c273d59d778dd2576f1f8acd83c2c2db7a
hasznalatbaadasiszerzodes_1461948204.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 18:43:24)
e80b0c021f72911c23036021b70e36c273d59d778dd2576f1f8acd83c2c2db7a
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullap06052016050211571800-60107166_1478786744.jpg (Hiánypótlás melléklet, 164 Kb, 2016-11-10 15:05:44)
aac680c3cd947897467f7c210434aafce83739874b01329a515c06d1d3322d49
tullap06052016050211571800-60107166_1478786775.jpg (Hiánypótlás melléklet, 102 Kb, 2016-11-10 15:06:15)
6eb19ed90a16f645372d67bb2345c301db20b640f667e06aee41a6d74c9c16d3
tullap06052016050211571800-60107166_1462194955.jpg (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2016-05-02 15:15:55)
aac680c3cd947897467f7c210434aafce83739874b01329a515c06d1d3322d49
tullap06052016050211571800-60107166_1462194971.jpg (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2016-05-02 15:16:11)
6eb19ed90a16f645372d67bb2345c301db20b640f667e06aee41a6d74c9c16d3
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
focipalyakiskunlachaza24fejes_1462198541.xlsx (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-05-02 16:15:41)
d2a25f12bde8221c3eabd753ce67165f116d3d1d308902c3b9c80ff969074450
kiskunlachazisportegyesulet_oro_1462198567.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-05-02 16:16:07)
4ee277768edfdc366d4f9876d019dc3cfc195672f604073ebd322991e61dad39
kiskunlachazasekoltsegveteseloka_1462199321.xls (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-05-02 16:28:41)
953525fffae5caf3d06b91eeb208278a72c07a3146be073c8a17879699f9f161
arajanlat51kwpnapelemrendszerr_1461957504.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-04-29 21:18:24)
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be/SFPHPM01-13630/2016/MLSZ
7018db5df61d80457fda23e1cc679c8fb877874142c1add7b91aa0004e1382b0
arajanlatfedettkispadra-i.sz.i._1461957515.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2016-04-29 21:18:35)
ecf8bc5046c7d7a928fa6771f0bd7886c007897a2e0a1a43bc6fcde3a0957e23
arajanlatkonnyuszerkezeteslelator_1461957527.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2016-04-29 21:18:47)
c6af139ddb47868da034bddea91946945dd0204cdf74cada3ad9f36369214fb5
focipalyavilagitasajanlatkiskunl_1461957568.doc (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2016-04-29 21:19:28)
1979419a4d53738985ccc9a9130e82f19a1a6092b6b26452af86d67c3443c5ed
kiskunlachazase_kerites_arajanlat_1462199463.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-02 16:31:03)
0f02ca27acdc49c04e65f5ac1339e853cd571c9e1bf813e845d77bc7cf2850ec
scan2016.nov.10.11.01_1478772740.pdf (Hiánypótlás melléklet, 386 Kb, 2016-11-10 11:12:20)
08f82318361d2580302a1266707633d4aefbff970f63c9d7ef8e2b035d6106f3
kiskunlachazase-dr.orosmate_1478772789.pdf (Hiánypótlás melléklet, 569 Kb, 2016-11-10 11:13:09)
9bebfb7776bd9b86c06962ee694913f9ee72db524331abaa781f98d4032fc8e7
kiskunlachazasepalyakoltsegvetes_1478772856.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2016-11-10 11:14:16)
9c32562ec48e42799357a0efbc6b311a4d79f4475261bcbd91b1b8ba9a5a744f
kisbusz9-11arajanlat_1478773185.jpg (Hiánypótlás melléklet, 107 Kb, 2016-11-10 11:19:45)
bc1770a06765115c9d69ff7fb1df8d864fc93e9e9710b3e74948cc8f7acbd465
kiskunlachazasetaoacsmunkakolts_1461957709.xlsx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 21:21:49)
77ddc546e9837f80cbf68c50bf7e43e3125962345266180e0ef19a723ef16673
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlat-acsmunkakklse_1478786947.doc (Hiánypótlás melléklet, 40 Kb, 2016-11-10 15:09:07)
a2228912f865a35df9a8380cf9f212d9370766f978b2da2996849ba76ef4a6f6
focipalyavilagitasajanlatkiskunl_1478786981.doc (Hiánypótlás melléklet, 307 Kb, 2016-11-10 15:09:41)
1979419a4d53738985ccc9a9130e82f19a1a6092b6b26452af86d67c3443c5ed
focipalyavilagitasajanlatkiskunl_1478786989.doc (Hiánypótlás melléklet, 307 Kb, 2016-11-10 15:09:49)
1979419a4d53738985ccc9a9130e82f19a1a6092b6b26452af86d67c3443c5ed
kiskunlachazisportegyesulet_oro_1462200962.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-05-02 16:56:02)
4ee277768edfdc366d4f9876d019dc3cfc195672f604073ebd322991e61dad39
focipalyakiskunlachaza24fejes_1462201001.xlsx (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-05-02 16:56:41)
d2a25f12bde8221c3eabd753ce67165f116d3d1d308902c3b9c80ff969074450
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