
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  BALATONALMÁDI SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  BALATONALMÁDI SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2326

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19899389-1-19

Bankszámlaszám  72900037-10501485-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8220  Város  Balatonalmádi

Közterület neve  Véghelyi Dezső  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8220  Város  Balatonalmádi

Közterület neve  Véghelyi Dezső  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 985 98 71  Fax  

Honlap  www.balatonalmadise.hu  E-mail cím  acsattila74@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  ÁCS ATTILA

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ELNÖK

Mobiltelefonszám  +36 20 985 98 71  E-mail cím  acsattila74@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

ÁCS ATTILA +36 20 985 98 71 acsattila74@gmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 2,6 MFt 5,9 MFt 66,417 MFt

Állami támogatás 0,583 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,31 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 19,67 MFt 9,8 MFt 166,303 MFt

Egyéb támogatás 2,3 MFt 2,8 MFt 5 MFt

Összesen 25,453 MFt 18,81 MFt 238,22 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4,45 MFt 5,7 MFt 7,128 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,3 MFt 1,3 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 2,62 MFt 2,2 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,76 MFt 3 MFt 5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,2 MFt 12,2 MFt 12 MFt

Összesen 13,33 MFt 24,4 MFt 30,628 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 9 MFt 9,5 MFt 16,995 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,3 MFt 1,3 MFt 1,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

42 900 919 Ft 858 018 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

28 600 613 Ft 572 012 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 11 440 044 Ft 228 800 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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 utánpótláscsapat 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. Egyesületünk harmadik éve Bozsik-alközponti egyesület. 12 másik egyesület Bozsik-
tornáit szervezzük és rendezzük meg hétről hétre. 2013 óta a Bozsik programban korosztályonként 2-2 csapattal indulunk. Egyesületünk keretei között jelenleg 25 fő
felnőtt korú és 125 fő utánpótlás korú labdarúgó sportol napi rendszerességgel. Célunk, hogy a felnőtt csapat a 2016-17-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. 2013-ban 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 és a
balatonfüredi 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 TAO programnak köszönhetően
sokat javult, szeretnénk megbecsülésüket a továbbiakban is legalább a mostani szinten tartani. 

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

A Balatonalmádi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya a legnépszerűbb egyesület Balatonalmádiban, mi büszkélkedhetünk a legnagyobb utánpótlásbázissal is:
jelenleg 112 fő az utánpótláskorú versenyzőink száma, akik 7 csapatban elosztva edzenek és játszanak a különböző bajokságban. Egészen pontosan játszanának,
ha nem szól közbe a Balaton magas vízállása, vagy a rossz időjárás. Ezekben az esetekben ugyanis a pálya használhatatlan, így sokszor kell lemondanunk a
pályaválasztó jogunkról. Ezt a méltatlan helyzetet szeretnénk megszüntetni és egy MLSZ szabvány 110*72 méteres élőfüves nagypályát, valamint egy 90*45 méteres
szintén szabvány műfüves pályát kialakítani a Balaton parttól távolabb. Ezek a pályák - különösen a műfüves pálya - egész évben fogják tudni biztosítani az edzés
lehetőségeket és a mérkőzéseket is gond nélkül megtarthatjuk. Mindezen elképzeléseket kiegészíti még egy lelátó építése is a pálya mellé. A két szabvány pálya és a
lelátó a Balatonalmádi 716/15., a 716/24., 716/25. hrsz és a 716/11. hrsz területen kerül megépítésre. Ezek területek Balatonalmádi Város Önkormányzatának
tulajdonában állnak, így a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása is szükséges a fejlesztéshez, amit meg is kapott egyesületünk. A pályát meg kívánjuk világítani
energiatakarékos LED-izzókkal, hogy egész évben edzésre és játékra, mérkőzésekre alkalmas legyen. A fejlesztés ütemezése során a következő mérföldkövekkel
számolunk. Először a kivitelező kiválasztását fogjuk lebonyolítani a törvényi előírásoknak megfelelően. Erre 2016. őszén kerül sor. A támogatásokat, illetve azok nagy
részét 2016. decemberében fogjuk összegyűjteni, így 2017. márciusában financiális oldalról is biztonsággal kezdhetjük meg a beruházást. Ezzel az ütemezéssel a
likviditási problémákat is kezeltük - megítélésünk és tapasztalatunk szerint. Várhatóan 2017. tavaszának második felében, májusban fogja átadni az elkészült
fejlesztést, így 2016. júniusában az engedélyek beszerzését követően tudjuk használatba venni az új pályát. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A sportfelszerelések beszerzése a bajnoki évad kezdetén, illetve a januári időszakban jelentkezik. A mérkőzésekre és az edzőtáborokba való eljutás költsége mindig
az aktuális idegenbeli fordulókor, illetve edzőmérkőzéskor, edzőtáborokba való utazáskor adódik. Ezzel a költséggel egész évben számolnunk kell. Egy hónapot
leszámítva minden hónapban felmerül a sportlétesítmények, sportpályák bérleti díja, így ezzel a program során tizenegy alkalommal kell számolni. Az edzőtáborok
költségei döntően a nyári hónapokra összpontosulnak. A személyi jellegű költségek kifizetésére egyenletesen kerül sor, havi bontásban tizenegy alkalommal. A
fejlesztés ütemezése során a következő mérföldkövekkel számolunk. Először a kivitelező kiválasztását fogjuk lebonyolítani a törvényi előírásoknak megfelelően. Erre
2016. őszén kerül sor. A támogatásokat, illetve azok nagy részét 2016. decemberében fogjuk összegyűjteni, így 2017. márciusában financiális oldalról is biztonsággal
kezdhetjük meg a beruházást. Ezzel az ütemezéssel a likviditási problémákat is kezeltük - megítélésünk és tapasztalatunk szerint. Várhatóan 2017. tavaszának
második felében, májusban fogja átadni az elkészült fejlesztést, így 2016. júniusában az engedélyek beszerzését követően tudjuk használatba venni az új pályát. 

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

Mint fent említettük, a sportszervezet magáénak tekinti a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás-nevelési stratégiáját, alapelveit és koncepcióját. A fizikai nevelés
és a sportág specifikus képességek, technikák kialakítása mellett a mentális képességfejlesztésre, a közösségformálásra és a jellemerősítésre is nagy hangsúlyt
fektetnek az edzéseket vezető szakemberek. Balatonalmádi Sportegyesület eddig is kiemelten fontosnak tartotta az utánpótlás nevelést. Jelenleg az egyesület keretei
között 150 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 2015-16-os szezonban jelenleg 16 új gyermeket sikerült egyesületünkbe leigazolni. További céljaink között
szerepel, hogy egyesületünk 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. 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. 

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

A sportfejlesztési program pozitív társadalmi hozadéka az egészségesebb fizikumú és lelkületű következő generáció: pozitív értékrend közvetítésével, stabil és
értékes tulajdonságok, személyiség kialakításával, hatékony közösségformáló erejével a sporttevékenység - különösen a csapatsportok, közöttük a labdarúgás –
olyan aktív szabadidő eltöltés a felnövekvő nemzedék tagjai számára, mellyel kapcsolatosan egyetlen negatív elemet, következményt sem lehet említeni, tehát
maradéktalanul hasznára válik nemcsak az egyénnek, de a közösségnek is. Gazdasági hatásai között érdemes figyelembe venni az egészségesebb jövendő
munkaerőt említeni, mely olyan életvezetési mintát nyer a rendszeres sporttevékenység iránti igény kialakításával, ami akkor is szükséglete lesz, amikor már az aktív
sportolást abbahagyja. A kockázat a sportolók lemorzsolódása lehet, melyet ki lehet küszöbölni a vonzó körülmények biztosításával. Ezt az SFP anyagi hátterével
lehet csökkenteni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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)

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 - 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)

Pályaépítés élőfüves nagypálya
építés

2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 60 000 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése 2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 40 000 000
Ft

100 000
000 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

élőfüves nagypálya építés Az új területen az Egyesület Labdarúgó szakosztálya számára kívánunk alakítani élő füves nagypályát, amely lehetővé teszi az
egész éves edzést és mérkőzések lebonyolítását, így az utánpótlás számára biztosít lehetőséget egész évben - a jelenlegi
lehetőségekhez képest jobbat. Ez fontos, mivel több mint 100 utánpótlás korú játékosunk nem tud egész évben folyamatosan
edzeni. Ez viszont kiemelten fontos a tovább lépés szempontjából, mivel szeretnénk az utánpótlás minőségét javítani.

öltöző építése Építési engedélyköteles tevékenység. Az új sporttelepre szeretnénk a 200m2-es öltözőt megépíteni, ami kiszolgálja a XXI.
századi módon a saját utánpótlás játékosainkat és a Balatonalmádiba látogató vendég csapatokat is.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályaépítés élőfüves
nagypálya
építés

Nagy f.p. 8220
Balatonalmádi
Táncsics
Mihály u. 
-

716/11. 716/15.
716/24. 716/25.

Saját

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése Öltöző 8220
Balatonalmádi
Táncsics
Mihály u. 
-

716/11. 716/15.
716/24. 716/25.

Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

élőfüves nagypálya építés Az új pályát egész évben tudjuk felkészülésre és mérkőzésekre használni.

öltöző építése XXI. századi kulturált körülmények között tudjuk fogadni az utánpótlás korú játékosainkat, így egyre vonzóbb lesz a
Balatonalmádi SE a fiatalok körében.

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 nagypálya Félpálya 7 11

U9 Élőfüves nagypálya Félpálya 7 21

U11 Élőfüves nagypálya Félpálya 10 17

U13 Élőfüves nagypálya Félpálya 14 14
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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

U14 Élőfüves nagypálya Egész pálya 14 12

U16 Élőfüves nagypálya Egész pálya 14 19

U19 Élőfüves nagypálya Egész pálya 14 18

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

Jelenleg használt
ingatlanok

megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Györgyi Dénes Általános
Iskola tornacsarnoka

Edzőcs. 8220
Balatonalmádi
Bajcsy-Zs.
30

2023 30X19 Bérelt 30 3 000 Ft 4

Vörösberényi Általános
Iskola tornaterme

Edzőcs. 8220
Balatonalmádi
Táncsics
1

716/12 25X13 Bérelt 20 2 400 Ft 4

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

Nem

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

Igen

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. 41 613 892 Ft 429 009 Ft 858 018 Ft 42 900 919 Ft 18 386 108
Ft

60 858 018 Ft 61 287 027 Ft

Utóf. 27 742 595 Ft 286 006 Ft 572 012 Ft 28 600 613 Ft 12 257 405
Ft

40 572 012 Ft 40 858 018 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 BALATONALMÁDI SE U19 18 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 BALATONALMÁDI SE U16 19 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 BALATONALMÁDI SE U14 12 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 21 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 17 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 14 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 BSE U7 "B" 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 BSE U9 "B" 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 BSE U11 "B" 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 BSE U13 "b" 10 Bozsik egyesületi U13 Inaktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

U15 BALATONALMÁDI SE U15 10 futsal UP torna futsal UP torna Aktív

U13 BALATONALMÁDI SE U13 10 futsal UP torna futsal UP torna Aktív

U11 BALATONALMÁDI SE U11 10 futsal UP torna U11 v. alatta futsal UP torna U11 v. alatta Aktív

U9 BALATONALMÁDI SE U9 10 futsal UP torna U11 v. alatta futsal UP torna U11 v. alatta Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés sportszár pár 120 1 122 Ft 134 640 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 120 1 496 Ft 179 520 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 120 2 244 Ft 269 280 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 120 8 975 Ft 1 077 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 60 11 218 Ft 673 080 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 30 1 870 Ft 56 100 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 120 5 983 Ft 717 960 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 60 1 122 Ft 67 320 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 10 5 983 Ft 59 830 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 10 4 487 Ft 44 870 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 20 3 739 Ft 74 780 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 30 1 496 Ft 44 880 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 40 11 218 Ft 448 720 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 40 11 218 Ft 448 720 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 80 3 739 Ft 299 120 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 4 14 958 Ft 59 832 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 2 18 697 Ft 37 394 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 2 26 176 Ft 52 352 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 8 2 244 Ft 17 952 Ft

Sporteszköz bója szett 5 11 218 Ft 56 090 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 5 7 479 Ft 37 395 Ft

Sporteszköz leszúrható karó db 20 1 496 Ft 29 920 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 26 176 Ft 26 176 Ft

Sporteszköz szögletzászló szett 1 14 958 Ft 14 958 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Györgyi D. Általános Iskola
tornacsarnoka

Sportcsarnok 2 244 Ft 30 4 269 280 Ft

Vörösberényi Ált. Iskola tornaterme Sportcsarnok 1 496 Ft 20 4 119 680 Ft
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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)

Veszprémi műfüves pálya Műfüves pálya 14 958 Ft 10 3 448 740 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Györgyi D. Általános
Iskola tornacsarnoka

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).

Vörösberényi Ált. Iskola
tornaterme

A téli szezonban (nov.-febr.) utánpótlás csapataink (U7, U9, U11) részére béreljük ki a délutáni, kora esti órákban a helyi
Vörösberényi Általános Iskola Általános tornacsarnokát (25X13 m).

Veszprémi műfüves pálya A téli időszakban a pályánk alkalmatlan a sportolásra (fagyott, vagy nagyon sáros), így idősebb, bajnokságban szereplő utánpótlás
csapataink (U19, U16, U14)részére béreljük ki a veszprémi műfüves pályát.

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző TANC1436-01397 EKHO 80 11 59 831 Ft 11 966 Ft 789 769 Ft

Edző TANC1436-01417 EKHO 80 11 59 831 Ft 11 966 Ft 789 769 Ft

Edző TANC1538-02200 EKHO 80 11 59 831 Ft 11 966 Ft 789 769 Ft

Edző 597 EKHO 80 11 74 789 Ft 14 958 Ft 987 215 Ft

Edző 3158 EKHO 80 11 59 831 Ft 11 966 Ft 789 769 Ft

Edző 4369 EKHO 80 11 59 831 Ft 11 966 Ft 789 769 Ft

Egyéb gyúró EKHO 60 11 29 916 Ft 5 983 Ft 394 891 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

gyúró Az utánpótlás csapatainkban szereplő játékosok izomzatának mérkőzés előtti gyúrása, átmasszírozása hozzájárul, hogy a a
minél kevesebb és kisebb mértékű sérülés legyen játékosaink körében. Sérült játékosaink minél gyorsabb felépülésében segít a
gyúró munkája.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1538-02200 MLSZ Grassroots
C

U7 4 10

TANC1436-01397 MLSZ Grassroots
C

U7 4 10

3158 UEFA B U9 5 12

TANC1436-01417 MLSZ Grassroots
C

U9 5 12

TANC1436-01397 MLSZ Grassroots
C

U11 6 12
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

4369 MLSZ D U11 5 12

597 UEFA A U16 6 16

597 UEFA A U14 6 15

TANC1436-01417 MLSZ Grassroots
C

U19 6 20

3158 UEFA B U13 6 12

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 927 889 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 897 472 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 837 700 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 373 947 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 330 952 Ft

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

Összesen 12 367 960 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)

11 096 844 Ft 114 400 Ft 228 800 Ft 11 440 044 Ft 1 271 116 Ft 12 596 760 Ft 12 711 160 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 858 018 Ft 858 018 Ft 429 009 Ft 1 287 027 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 572 012 Ft 572 012 Ft 286 006 Ft 858 018 Ft

Utánpótlás-nevelés 228 800 Ft 228 801 Ft 114 400 Ft 343 200 Ft

Összesen 1 658 830 Ft  2 488 246 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.
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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: Balatonalmádi, 2016. 11. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott ÁCS ATTILA (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: Balatonalmádi, 2016. 11. 21.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 13:56:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 22:34:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 22:35:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:13:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-11-03 12:17:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-01 16:39:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-01 16:39:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-21 16:44:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-21 16:50:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-01 16:39:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-22 16:07:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-05-01 16:38:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-11-03 11:15:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2016-10-21 17:30:50

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Kelt: Balatonalmádi, 2016. 11. 21.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 7 17%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 6 7 17%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 5 7 40%

U18 fő 6 8 33%

U17 fő 6 8 33%

U16 fő 9 12 33%

U15 fő 10 12 20%

Egyéb indikátorok

U7 fő 11 14 27%

U9 fő 21 24 14%

U11 fő 17 20 18%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 69 356 487 Ft 715 015 Ft 1 430 030 Ft 71 501 532 Ft 30 643 513 Ft 101 430 030
Ft

102 145 045 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

41 613 892 Ft 429 009 Ft 858 018 Ft 42 900 919 Ft 18 386 108 Ft 60 858 018 Ft 61 287 027 Ft

- ebből utófinanszírozott 27 742 595 Ft 286 006 Ft 572 012 Ft 28 600 613 Ft 12 257 405 Ft 40 572 012 Ft 40 858 018 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 096 844 Ft 114 400 Ft 228 800 Ft 11 440 044 Ft 1 271 116 Ft 12 596 760 Ft 12 711 160 Ft

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

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

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

Összesen 80 453 331 Ft 829 415 Ft 1 658 830 Ft 82 941 576 Ft 31 914 629 Ft 114 026 790
Ft

114 856 205 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft

be/SFPHPM01-11625/2016/MLSZ

2016-11-21 20:59 25 / 27



A kérelemhez tartozó mellékletek (35 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)

alairasicimpeldanyacsa._1461962096.pdf (Szerkesztés alatt, 434 Kb, 2016-04-29 22:34:56)
a93c5a0ecbc4e959ffc12f81aee9f6bf9119e0f3167c22a8fd40de42d4382f95

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

bse_mlsz_hp_beruhazas_finanszirozas_1477145210.pdf (Hiánypótlás melléklet, 315 Kb, 2016-10-22 16:06:50)
cbeb3b6e95d690230ff975c07220d79ff7573a28c6e87e4ffb5171677b351b16

bse_mlsz_hp_beruhazas_finanszirozas_1477145224.pdf (Hiánypótlás melléklet, 315 Kb, 2016-10-22 16:07:04)
6dd81a057748c9c3472473973962255585b2ce8cb49bdc4f2b9a88bc8dadc58f

bse_mlsz_beruhazasfinanszirozasit_1462113245.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2016-05-01 16:34:05)
2b56d35a2a0bd5d2f6e2d00e11b7e3ba11913db6d9c2cbbdabf6d9885ad2486c

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

bse_mlsz_beveteli_forrasok_1462113372.pdf (Szerkesztés alatt, 475 Kb, 2016-05-01 16:36:12)
1d89520b755f0c0cffbfeda2cc979be8677756363b2ad73dacc5a9d181bcd0b4

bse_mlsz_hasznositas_es_kihasznalts_1462113438.pdf (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2016-05-01 16:37:18)
5df77922dc946807f9eb279b5eb6b4e4716ac739ad69670037e591fa04eab76f

bse_mlsz_mukodesi_koltegek_finansz_1462113525.pdf (Szerkesztés alatt, 807 Kb, 2016-05-01 16:38:45)
c948f9c4071bd1547d5fe061d4158b14b37ecc99765f8a4f65d1ee0923e24c7b

Egyéb dokumentumok

bse_hp_kontrat_karoly_allamtitkar_u_1478171857.pdf (Hiánypótlás melléklet, 214 Kb, 2016-11-03 12:17:37)
9af95bdb27de3751c992e3270e8c07fc99ee96f09cd7226d3ea27d2d5a49c0b4

bsehparajanlat_1477060882.pdf (Hiánypótlás melléklet, 158 Kb, 2016-10-21 16:41:22)
11503079bf913d372220515cf1004a32707bc108d41a7206738d2cc3c5ec69bf

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

bsetorvenyszek2016.04._1462017414.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2016-04-30 13:56:54)
74339c1eebd2f2a45eb47ee25d2052b861215ac034b940554d2cd4b84d5d09ff

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

ig.szolg.dij2016.bse_1462187634.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-05-02 13:13:54)
856dbb064227be84b2472bdb9e9211898e701054e3dab13d5bfdd819e7e63679

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

koztart.mentesbse2016.04._1461962111.pdf (Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2016-04-29 22:35:11)
f67ba6359e99083b870695332aa80963cc1b6a798e9ba76139714077d0feb6d3

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

bse_nyilatkozat_egyebengedelykote_1462113592.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2016-05-01 16:39:52)
5a009af1c80bfa017fc44c6da1af287a4279a310c239037c35cc38c50827706d

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

balatonalmadiseepitesiengedely_1477061413.pdf (Hiánypótlás melléklet, 227 Kb, 2016-10-21 16:50:13)
c5f3f77854dd1f035679c9ad7d340b08a572ffffb91d01ae67a15ecb821cccf1

balatonalmadiseepitesiengedely_j_1477061418.pdf (Hiánypótlás melléklet, 139 Kb, 2016-10-21 16:50:18)
628ec114a239922c529eacb85d3ef50acd2bfc000cbf4fe3a972b81bc94bdf57

bse_nyilatkozat_jelzalog_bejegyzesr_1462113606.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2016-05-01 16:40:06)
f3d2e824ee570c5c9268b0a987fd41e896b61aaffb6e1b314a280b5e48143a0c

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

bse_tulajdonosi_hozzajarulas_1462113577.pdf (Szerkesztés alatt, 908 Kb, 2016-05-01 16:39:37)
325ad0b8f8a9dff41898d70591c154c4a4199c03b4557aabbea36131d793cc3f

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

bsehptulajdonilap_1477061074.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2016-10-21 16:44:34)
d2686c921b915b4f4af2d7291f99d8dcf5ed0070afe45bc1462f6d6c9c19a041

bse_terkepmasolat_1462113556.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-05-01 16:39:16)
1ed99c5bb44996989d4eb95b569723a204aeecc5e58508f126e18fa79d918997

bse_terkepmasolat2_1462113562.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2016-05-01 16:39:22)
35671a6485ea83b443529dc1d6e38a24a5b2e0d77c8cbf1103893b5e61772ed0

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

bse_tulajdonosi_hozzajarulas_1462113569.pdf (Szerkesztés alatt, 908 Kb, 2016-05-01 16:39:29)
325ad0b8f8a9dff41898d70591c154c4a4199c03b4557aabbea36131d793cc3f
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

bsehpkoltsegveteskerites2_1478167884.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2016-11-03 11:11:24)
d74b92bf226eaa2a854676681c4ae1d6d655424b1702ec60c85ddde12d81b497

bsehpkoltsegvetesmufuvesnagypal_1478167891.pdf (Hiánypótlás melléklet, 157 Kb, 2016-11-03 11:11:31)
ae3422d53c366c554533a38bdb37d41caa49cf7371543ff9c3f6125dc5204ab9

bsehpkoltsegveteslelato_1478168129.pdf (Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, 2016-11-03 11:15:29)
1bf49eb8bb7e952bcc5ec0ff9d8b1169e2d6aaf28e3818c88b753376f0e76481

bsehpkoltsegveteselofuvesnagypa_1477143925.pdf (Hiánypótlás melléklet, 145 Kb, 2016-10-22 15:45:25)
fe38251e830be7e6a3011d590f041aa0e6cef9128e0d33d375a4db50d7ea74f7

bsehpkoltsegvetesoltozo_1477143941.pdf (Hiánypótlás melléklet, 454 Kb, 2016-10-22 15:45:41)
e55f4888a92fcdef6801e15fdd78e423cf155963f8b92ea809172d560db74c68

balatonalmadise_1462113645.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2016-05-01 16:40:45) 472b915796a81cc7dabc260680fe783b2edc1812c0b0e7c5ed02de18ec080b08

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

bsehptervdokumentacio1_1477063617.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-10-21 17:26:57)
c25f44a9e695a7b8a90ef588062fa8d1d2d5c3e46259d5a2f536d7641a68a243

bsehptervdokumentacio2_1477063776.pdf (Hiánypótlás melléklet, 15 Mb, 2016-10-21 17:29:36)
22a2f4f0d7d33deb19260c072e9874a9a2d3df086a5c28deb4376b801ae951e0

bsehptervdokumentacio2_1477063777.pdf (Hiánypótlás melléklet, 15 Mb, 2016-10-21 17:29:37)
22a2f4f0d7d33deb19260c072e9874a9a2d3df086a5c28deb4376b801ae951e0

bsehptervdokumentacio3_1477063813.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2016-10-21 17:30:13)
4c621079464c3d95f10fe1ea683d90d7435aa9d72528c0a29ba235db1f22e99e

30_e-09latvanytervek_1477063830.pdf (Hiánypótlás melléklet, 9 Mb, 2016-10-21 17:30:30)
7798f6ed55aee6790bec7c26ebb662adb79f116860befdea7e40664a0092d4b8

31_ah-00helyszinrajzesbeepitetts_1477063841.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2016-10-21 17:30:41)
d8c9dafaaf400aa817de4371d04f776862170a1d6bb114fe634fef8cc47369e4

32_ae-09latvanytervek_1477063850.pdf (Hiánypótlás melléklet, 9 Mb, 2016-10-21 17:30:50)
d16bf5470127bce4d89a4b56b50a7367131f867d3186e217d4feb9949772393c

balatonalmadise_1462113651.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2016-05-01 16:40:51) 472b915796a81cc7dabc260680fe783b2edc1812c0b0e7c5ed02de18ec080b08
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