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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonalmádi Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: BSE
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 2326
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9  - 1  - 1 9

Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7  - 1 0 5 0 1 4 8 5  - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 2 2 0 Balatonalmádi(helység)

Véghelyi Dezső utca(út, utca) 10.(házszám)

36-20-9859871Telefon: www.balatonalmadise.hu www.almadifocisuli.huHonlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 2 2 0 Balatonalmádi(helység)

Véghelyi Dezső utca(út, utca) 10.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Ács Attila
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06-20-9859871Mobiltelefonszám: acsattila1@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Ács Attila

06-20-9859871Mobiltelefonszám: acsattila1@freemail.huE-mail cím:

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

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

Megye I. oszt. - nincs -

- nincs - - nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.364 MFt 5.4 MFt 5.5 MFt

0 MFt 0.761 MFt 0.3 MFt

0.734 MFt 0.58 MFt 0.6 MFt

7.547 MFt 15.1 MFt 15.7 MFt

0 MFt 0.25 MFt 0 MFt

10.64  MFt 22.09  MFt 22.1  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

1.55 MFt 3.4 MFt 3.5 MFt

0.827 MFt 1 MFt 1.2 MFt

5.2 MFt 4.7 MFt 5.4 MFt

1.28 MFt 2.5 MFt 3.5 MFt

0.717 MFt 10 MFt 7.7 MFt

9.57  MFt 21.6  MFt 21.3  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

7.75 MFt 7 MFt 7 MFt

0.827 MFt 1 MFt 1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

   



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Balatonalmádi Sportegyesület Balatonalmádi város területén működő labdarúgó szakosztállyal rendelkező egyesület, amely az alapszabályában meghatározott
célkitűzéseknek megfelelően folyamatosan működik. A Balatonalmádi Sportegyesület alapvető célja tagjainak a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés
biztosítása. 
Kiemelt hangsúlyt helyez a város fiatalságának egészséges életmódra nevelésében való közreműködésre, sporttehetségek felkutatása, fejlődésük szakmai
irányítására. 
Jelenleg a Balatonalmádi Sportegyesület keretei között a felnőtt csapat mellett hét utánpótlás-csapat van. A felnőttek az ifjúsági U19-es csapattal együtt a Veszprém
megyei bajnokság I. osztályában, a serdülő U16 és az U14-es csapataink a megyei korosztályos bajnokságokban szerepelnek. A legkisebbek, az U7, U9, U11 és az
U13-as csapataink a Bozsik-programban vesznek részt. 2013 óta a Bozsik-programban korosztályonként 2-2 csapattal indulunk. Egyesületünk keretei között jelenleg 24
fő felnőtt korú és 110 fő utánpótlás korú labdarúgó sportol napi rendszerességgel. Célunk, hogy a felnőtt csapat a 2013-14-es bajnokságban erős középcsapattá váljon
a megyei I. osztályban. Jelenleg Balatonalmádi Város tulajdonában és fenntartásában lévő Városi Sportpályát használjuk edzés- és mérkőzéshelyszínként. A pálya
élőfüves borítású, ami az öltöző épülettel együtt az 1970-es évek elején épült. A tavalyi évben az előminősített TAO pályázat keretében teljes felújításon esett át
öltözőépületünk, aminek eredményeként kulturált körülmények között készülhetnek csapataink, illetve fogathatjuk ellenfeleinket. Az elmúlt évek társasági adó
felajánlásainak köszönhetően Egyesületünk eszközkészlete jelentősen bővült: labdákat, mezeket, melegítőket, edzőkapukat, labdafogó-hálókat, edzést segítő
eszközöket szereztünk be.
A téli időszakban mindegyik csapatunk részére a város két általános iskolájának tornatermeit béreljük. Ezen kívül a veszprémi műfüves pályákat vesszük bérbe a kinti
edzésekre. A nyolc csapat terem- és pályabérlése komoly anyagi megterhelést jelent egyesületünk részére. 
A csapatokat irányító, felkészítő edzők mindegyike rendelkezik edzői papírral és/vagy testnevelő tanári végzettséggel. Díjazásuk a tavalyi évtől kezdve (a TAO
programnak köszönhetően) sokat javult, szeretnénk megbecsülésüket a továbbiakban is legalább a mostani szinten tartani.

A

Balatonalmádi Véghelyi u. 10. sz. alatti Sporttelepen a lelátó padok megsüllyedt, helyenként szétmállott tartó szerkezetein a korhadó deszka burkolata
balesetveszélyes, mely állapot a lelátórész felújításával szüntethető meg. Ez 22 db új gyám legyártását és beépítését követően a megmaradó 13 db gyám szintbeli
beállításával oldható meg. A 4 soros ülőfelület teljes cseréje, megújítása is indokolt. A négy oldalról gyalult és 3 rétegű festést kapott deszkázat csavarkötéssel kerül
rögzítésre a gyámokhoz.
A sportpálya és az ingatlan zöldnövényzetének ápolására a vizet a Balatonból - vízkivételi engedéllyel - búvárszivattyúval nyerjük. Erről egyidejűleg egy, jobb esetben
kettő manuálisan telepíthető és áthelyezhető „Tisza” szórófejet tudunk működtetni. A jelenlegi technikai megoldással az intenzív locsolást igénylő területek
átlocsolására 3-4 nap szükséges.Ezt úgy tudjuk hatékonyabbá tenni, ha 6 szórófej egyidejű üzemeltetésére alkalmas, nagy teljesítményű szivattyú beépítésével a 6
szórófejen egyszerre locsolunk. Ilyen teljesítmény mellet egy nap alatt belocsolható az intenzív ápolást igénylő zöldterület. Csak naponta történő locsolással
biztosítható az optimális vízigény a növény számára a kritikus időszakban. Ez általában május közepétől augusztus végéig tartó időszakot jelent.
A sportpálya körül korábban kialakításra került egy pályavilágító rendszer, amely 6 darab földbe telepített egyenként 5 méter magas oszlopból áll. Ezekre az
oszlopokon összesen 10 darab fényvető lett felszerelve, oldalanként 5-5 darab. Ezt a meglévő rendszert szeretnénk bővíteni a megvilágítás javítása érdekében. Az
oszlopok magasságát szeretnénk 2 méterrel megnövelni a megvilágítási szög javítása érdekében. Az oszlopok tetején kialakításra kerülne egy tartó konzol, amin
egymás mellett helyezkednének el a fényvetők. 
A 10 darab fényvető mellé újabb 6 dara félhalogén reflektort szeretnék elhelyezni a megvilágítás javítása miatt, a kevésbé megvilágított területek megszüntetése
érdekében.
A világítás ki-be kapcsolása oldalanként lenne megoldva, 2 darab földbe telepíthető vezérlő szekrénnyel.
Az előminősített pálya- és öltözőfelújítási programban indultunk, ahol a lelátófelújításra, a locsolórendszer és a pályavilágítás korszerűsítésére nyertünk támogatást. Az
ingatlannal kapcsolatos fejlesztéseket a bajnoki szezon befejezte után július, augusztus hónapban kívánjuk végrehajtani.

A

projektet a 2014-2015-ös szezonra tervezzük. Jelenlegi eszközállományunk (kapuk, hálók, labdák, mezek, melegítők) pótlását, fejlesztését szeretnénk az
elkövetkezendő időszakban is folytatni, szinten tartani. A remélt támogatással még jobb körülményeket kívánunk biztosítani – elsősorban – utánpótlás korú sportolóink
számára.
Első körben, az ősz folyamán az elkorrodálódott, balesetveszélyes, nehéz, elöregedett vaskapuk helyett könnyen mozgatható alumínium edzőkapukat szeretnénk
beszerezni mindegyik korosztály számára (3x2 m, 5x2 m). Legkisebb utánpótlás csapataink (U7, U9, U11) új mezgarnitúrát (mez, nadrág, sportszár) és táskákat
kívánunk vásárolni az egységesebb csapatkinézet miatt.
Az utánpótlás edzőinket szeretnénk a továbbiakban is legalább a mostani szinten megbecsülni. 
Folytatni kívánjuk a 2013-as év elején már elkezdett öltöző bútorzat felújítását, cseréjét. Öltözőpadokat, labdatartókat, szekrényeket szeretnénk újakra,
korszerűbbekre, esztétikusabbakra cserélni 2015 első hónapjában.
2014 januárjától első sorban utánpótlás-csapataink sporteszközeit (labdák, bóják, taktikai rudak, koordinációs létra) kívánjuk megújítani, kicserélni a remélt
támogatásból. 
Utánpótlás csapataink mérkőzésekre való autóbuszos utaztatása a remélt támogatás terhére az évad kezdetétől (2014. augusztus) realizálódna.
2015 év elején szeretnénk vásárolni egy 9 fős kisbuszt, amivel a városon belül tudnánk utánpótláskorú focistáink mozgatását, edzéshelyszínre való szállítását
megoldani. Utánpótlás csapatainkban focizó gyerekek a város két általános iskolájába tanulnak. Problémát jelent, hogy a tavaszi és őszi szezonban nem mindig tudják
megoldani a szülők, hogy a sportpályára, téli szezonban a másik iskola tornatermébe eljuttassák gyerekeiket. A kisbusszal sokat tudnánk segíteni ezen a problémán. A
háttértelepülésekről (Szentkirályszabadja, Felsőörs, Lovas) is vannak utánpótláskorú játékosaink, akik nehezen tudnak edzésre járni a nem kielégítő buszjáratok miatt.
A kisbusz az ő problémájukra is megoldás jelentene.
2014. év végén kívánunk egy nagyteljesítményű multifunkcionális pályakarbantartó gépet beszerezni. Sporttelepünk nagy területen fekszik, a terület fenntartása során
komplex feladatot szükséges ellátni. A pályázatban szereplő multifunkcionális gép és a hozzá kapcsolható adapterek segítségével, cseréjével a sporttelep éves
üzemeltetési feladatait komplex módon lehet ellátni.

Balatonalmádi Sportegyesület eddig is kiemelten fontosnak tartotta az utánpótlás nevelést. Jelenleg az egyesület keretei között 140 fő (ebből 110 fő érvényes
versenyengedéllyel rendelkező) utánpótlás-korú fiatal sportol rendszeresen. A korábban beadott sportfejlesztési programunkban is elsősorban az utánpótlás korú
labdarúgók minél szélesebb körben való bevonását tűztük ki célul. 15 fő új, versenyengedéllyel rendelkező gyermek leigazolását vállaltuk a korábbi sportfejlesztési
programunkban. A 2013-14-es szezonban jelenleg 18 új gyermeket sikerült egyesületünkbe leigazolni. További céljaink között szerepel, hogy egyesítünk igazolt
versenyzőinek számát megtartsuk, esetleg növeljük, amit elsősorban az utánpótlás korú játékosok minél nagyobb számú bevonásával szeretnénk elérni. Ezt elsősorban
az U7, U9, U11-es korosztályú csapataink létszámának növelésével, a lányok leigazolásával, illetve a futballt jelenleg nem űző, de leigazolt gyerekek visszahívásával,
visszacsábításával kívánjuk és tudjuk teljesíteni. A következő évben a versenyengedéllyel rendelkező utánpótláskorú játékosok számát további 15 fővel kívánjuk
növelni, amire a toborzóink által reális lehetőséget adunk. Városunkban igény mutatkozik a lányok körében is a szervezett labdarúgó-foglalkozásokra. Szintén kiemelten
fontosnak tartjuk a felnőtt csapat sikerességét is. Büszkék vagyunk rá, hogy a jelenlegi BSE felnőtt csapatát túlnyomó részben balatonalmádi labdarúgók alkotják, akik
egyesületünkben nevelkedtek. A felnőtt csapat sikeressége, egy megye I. osztályban való szereplése az utánpótlás-csapatainkban sportoló gyerekeink szempontjából
is fontos. Az ifjúsági csapat nem mindegy, hogy milyen szintű bajnokságban szerepel, milyen minőségű pályákon kell idegenben játszani, milyen erősségű ellenfelekkel
kell meccselni.
Az új jogszabályok adta lehetőséget kihasználva, a támogatások realizálódása esetén a már meglévő, de régi és elhasználódott eszközeinket (edzőkapuk, labdák,
hálók, mezek, melegítők, labdarúgó cipők) kívánjuk újakra cserélni, ami elsősorban utánpótlás-csapatainkat érintené. Ezen kívül utánpótlás-nevelési feladatok
ellátására, mérkőzésekre való utazási költségekre, étkezési költségekre, a téli időszakban felmerülő tornaterem, műfüves pályák bérleti díjának kifizetésére fordítnánk
az egyesületünket érdemesnek találó vállalkozások által felajánlott támogatásokat.

   



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

A

támogatás segítségével megvalósuló sportfejlesztési koncepció legfontosabb társadalmi hatása az összetartó, egységes sportolói közösség kialakítása. Ez egy
jelentős társadalmi erő, ami először helyi, települési szinten alakul ki, majd a környező kisebb települések mind erőteljesebb bevonásával egy térségi közösséggé,
társadalmi szervezetté alakulhat át. Az egyesületnek jelentősen javulhat a helyi, térségbeli, majd megyei megítélése, hívneve, hozzájárulva ezzel a magyar labdarúgó
sport elismertségéhez. A közösség elismertsége hatékonyabb kapcsolatrendszerhez, sikeresebb együttműködésekhez vezet (más sportági egyesületekkel, térségbeli
iskolákkal, önkormányzatokkal, cégekkel).
Kockázati tényezők: rosszakarók, negatív hírek, „versenytársnak” számító egyesületek aknamunkája.
Kockázatkezelés: hatékony kommunikáció, PR, médiában megjelenés; kommunikáció a szülők felé, környező klubokkal való együttműködés, jó kapcsolat kialakítása. A
legfontosabb gazdasági hatás az, hogy a napi gondokkal terhelt szervezet átalakulhat egy stabil anyagi helyzetű, saját tőkével rendelkező, fejlődő szervezetté, aki
négy embernek teremt részmunkaidős munkahelyet és biztosabb megélhetést. A szülők anyagi megterheltsége csökken (kevesebb tagdíj), ami erősíti a szülői
elégedettséget, és az említett társadalmi hatásokat. 
Kockázatok: támogatók hiánya, támogatói források akadozó beérkezése.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi
munka óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.

   



0 1 készlet 0 Ft 1 500 000 Ft 10 000 000 Ft 0  Ft

1 0 rendszer 509 435 Ft 8 500 000 Ft 10 000 000 Ft 509 435  Ft

1 1 rendszer 570 400 Ft 7 054 850 Ft 7 054 850 Ft 570 400  Ft

200 300 férőhely 1 860 Ft 25 000 Ft 7 500 000 Ft 372 000  Ft

1 451 835 Ft

Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek

9 10

9 személyes kisbusz 70 % 3 500 000 Ft

Groundmaster 7210 –D pályakarbantartó multifunkcionális gép 70 % 7 892 000 Ft

sporteszközök részére tárolószekrény szekrény70 % 400 000 Ft

mezgarnitúra felnőtt csapat 70 % 250 000 Ft

12 042 000 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

4 076 687 Ft 9 512 270 Ft 13 588 958 Ft

4 076 687 Ft 9 512 270 Ft 13 588 958 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

9 személyes kisbusz

Groundmaster 7210 –D pályakarbantartó multifunkcionális gép 

sporteszközök részére tárolószekrény szekrény

mezgarnitúra felnőtt csapat

Tárgyi beruházások részletes indoklása

3 1 2

Györgyi Dénes Ált. Iskola tornacsarnoka

8220
Balatonalmádi
Bajcsy-Zs. u.
30. 2023 30X19 30 3 000 Ft 4

Vörösberényi Ált. Iskola tornaterme

8220
Balatonalmádi
Táncsics u.
1. 716/12 25X13 20 2 000 Ft 4

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Pálya
típusa

Beruházás
típusa                    

Menny. Max. elsz.
menny.

Menny. egység Egységár         Max. elsz.
egységár        

Max. elsz. össz. Összeg            

Nagy f.p.
Játéktér/pályakarbantartó
gépek, kieg.

Nagy f.p.
Funkc./Edzéssz. vil. I.ütem
nagypálya

Nagy f.p.
Játéktér/öntözőberendezés
létesítése

Nagy f.p. Funkcionalitás/lelátó építés

Összegzés:

Összesen

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

T.i.     Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Üzembe helyezés tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

2014/15 busz 2015-01-30

2014/15
p. karb.
gép 2014-12-19

2014/15
öltöző
felsz. 2015-05-22

2014/15 Sportszer 2014-09-01

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15

2015 év elején szeretnénk vásárolni egy 9 fős kisbuszt, amivel a városon belül tudnánk utánpótláskorú focistáink mozgatását,
edzéshelyszínre való szállítását megoldani. Utánpótlás csapatainkban focizó gyerekek a város két általános iskolájába tanulnak. Problémát
jelent, hogy a tavaszi és őszi szezonban nem mindig tudják megoldani a szülők, hogy a sportpályára, téli szezonban a másik iskola
tornatermébe eljutassák gyerekeiket. A kisbusszal sokat tudnánk segíteni ezen a problémán. A háttértelepülésekről (Szentkirályszabadja,
Felsőörs, Lovas) is vannak utánpótláskorú játékosaink, akik nehezen tudnak edzésre járni a nem kielégítő buszjáratok miatt. A kisbusz az ő
problémájukra is megoldás jelentene. Ehhez a típusú kisbuszhoz elég a „B” kategóriás jogosítvány, így az edzők tudnák azt vezetni.

2014/15

2014. év végén kívánunk egy nagyteljesítményű multifunkcionális pályakarbantartó gépet beszerezni. Legfontosabb érvünk az általunk
preferált Groundmaster 7210 –D gép mellett az, hogy sporttelepünk nagy területen fekszik, a terület fenntartása során komplex feladatot
szükséges ellátni. A pályázatban szereplő multifunkcionális gép és a hozzá kapcsolható adapterek segítségével, cseréjével a sporttelep
éves üzemeltetési feladatait komplex módon lehet ellátni.

2014/15

Az elmúlt szezonban megújult az öltözőépületünk. Elkezdtük az öltözőbútorzat cseréjét, felújítását is. Szeretnénk ezt folytatni a többi
öltözővel is. A régi, instabil (balesetveszélyes)szekrények helyett a mezeknek, sporteszközeinknek szeretnénk új tárolószekrényeket
csináltatni.

2014/15 A felnőtt csapat részére egy fehér színű mezgarnitúrát (25 főre) kívánunk beszerezni az elhasználódott régi helyett.

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        Ingatlan

típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

Edzőcs. Bérlet

Edzőcs. Bérlet

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

   



10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

BALATONALMÁDI SE 1

BALATONALMÁDI SE 1

BALATONALMÁDI SE 1

Balatonalmádi SE 1

Balatonalmádi SE U11 `A` 1

Balatonalmádi SE U11 `B` 1

Balatonalmádi SE U9 `A` 1

Balatonalmádi SE U9 `B` 1

Balatonalmádi SE U7 `A` 1

Balatonalmádi SE U7 `B` 1

2014/15-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

255816 TÁTRAI KEVIN PÁPAI ELC

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

U19 Megyei I Megyei I

U16 Megyei I Megyei I

U14 Megyei I Megyei I

U13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

2013-09-02

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint

   



12

focicipő 50 12 000 Ft 600 000  Ft

kapuskesztyű 10 10 000 Ft 100 000  Ft

sportszár 80 1 500 Ft 120 000  Ft

labda 3-as méret 25 3 500 Ft 87 500  Ft

labda 4-es méret 25 4 000 Ft 100 000  Ft

labda 5-ös méret 50 5 000 Ft 250 000  Ft

melegítő ruházat 50 10 000 Ft 500 000  Ft

mezgarnitúra 100 5 000 Ft 500 000  Ft

rövidnadrág 100 3 000 Ft 300 000  Ft

kapusmez 6 7 000 Ft 42 000  Ft

aluminium kapu 3X2 m 1 200 000 Ft 200 000  Ft

aluminium kapu 5X2 m 1 250 000 Ft 250 000  Ft

széldzseki 50 5 000 Ft 250 000  Ft

jelzőtrikó 30 1 500 Ft 45 000  Ft

bólya 5 8 000 Ft 40 000  Ft

taktikai tábla 2 15 000 Ft 30 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

2239 3 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

6771 3 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

200000597 3 10 90 000 Ft 18 000  Ft 1 080 000  Ft

4369 3 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

gyúró 2 10 30 000 Ft 6 000  Ft 360 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

4 20

5 25

4 15

4 20

4 20

5 18

5 18

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Györgyi Dénes Ált. Iskola tornacsarnoka 30 3 000 Ft 4 360 000  Ft

Vörösberényi Ált. Iskola tornarerme 20 2 000 Ft 4 160 000  Ft

Veszprémi műfüves pálya 10 20 000 Ft 2 400 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Györgyi Dénes Ált. Iskola tornacsarnoka

Vörösberényi Ált. Iskola tornarerme

Veszprémi műfüves pálya

Bérleti díjak indoklása

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egysé
g

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 pár
Sportfelszerelé
s

2014/15 pár
Sportfelszerelé
s

2014/15 pár
Sportfelszerelé
s

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db
Sportfelszerelé
s

2014/15 db
Sportfelszerelé
s

2014/15 db
Sportfelszerelé
s

2014/15 db
Sportfelszerelé
s

2014/15 pár Sporteszköz

2014/15 pár Sporteszköz

2014/15 db
Sportfelszerelé
s

2014/15 db
Sportfelszerelé
s

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
napi óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

4369 Egyéb ffi. U7

2239 Egyéb ffi. U9

6771 Egyéb ffi. U13

6771 Egyéb ffi. U14

200000597 UEFA "A" ffi. U11

200000597 UEFA "A" ffi. U16

2239 Egyéb ffi. U19

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 tornaterem

2014/15 tornaterem

2014/15
műfüves
pálya

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

A téli szezonban (nov.-febr.) utánpótlás csapataink (U19, U16, U14, U13) részére béreljük ki a délutáni, kora esti órákban a helyi Györgyi Dénes
Általános Iskola tornacsarnokát (30X18 m).
A téli szezonban (nov.-febr.) utánpótlás csapataink (U7, U9, U11) részére béreljük ki a délutáni, kora esti órákban a helyi Györgyi Dénes Általános
Iskola tornacsarnokát (25X13 m).
A téli időszakban a pályánk alkalmatlan a sportolásra (fagyott, vagy nagyon sáros), így idősebb, bajnokságban szereplő utánpótlás csapataink

   



Veszprémi műfüves pálya

3 414 500  Ft

0  Ft

700 000 Ft

0 Ft

0 Ft

920 000  Ft

400 000 Ft

3 600 000  Ft

0 Ft

9 034 500 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

911 655 Ft 8 204 894 Ft 9 116 549 Ft

911 655 Ft 8 204 894 Ft 9 116 549 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

(U19, U16, U14)részére béreljük ki a veszprémi műfüves pályát.

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után

   



0 Ft

Közreműködői költségek

177 172 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

0 Ft 0 Ft

95 123 Ft 0 Ft

82 049 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

177 172 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:

   



4 4 0.0  %

2 3 50.0  %

1 1 0.0  %

1 1 0.0  %

0 0 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

7 8 14.3  %

6 8 33.3  %

5 6 20.0  %

6 8 33.3  %

8 8 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:

   



Ügyiratszám : be/SFP-5625/2014/MLSZ

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. 
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Alulírott  Ács Att ila, 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.
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 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)  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. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 512 270 Ft 95 123 Ft 4 076 687 Ft 13 588 957 Ft

8 204 894 Ft 82 049 Ft 911 655 Ft 9 116 549 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

17 717 164 Ft 177 172 Ft 4 988 342 Ft 22 705 506 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 512 270 Ft 95 123 Ft 4 076 687 Ft 13 588 957 Ft

8 204 894 Ft 82 049 Ft 911 655 Ft 9 116 549 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

17 717 164 Ft 177 172 Ft 4 988 342 Ft 22 705 506 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

   


