
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hédervári Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Hédervári KSE.

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  757

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19881980-1-08

Bankszámlaszám  63200339-11011781-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9178  Város  Hédervár

Közterület neve  Fő  Közterület jellege  út

Házszám  42  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9178  Város  Hédervár

Közterület neve  Radnóti  Közterület jellege  út

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 571 040  Fax  +36 96 571 040

Honlap  www.hedervarkse.tuti.hu  E-mail cím  sanyikiss@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kiss Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 268 46 14  E-mail cím  sanyikiss@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Madarász Tibor +36 30 662 89 61 madarasz.tibor@gmail.com

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

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

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 1,5 MFt 1,7 MFt 2,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,65 MFt 1,6 MFt 1,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 16,57 MFt 8,7 MFt 9,5 MFt

Egyéb támogatás 0,1 MFt 0,2 MFt 0,4 MFt

Összesen 19,82 MFt 12,2 MFt 14,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,16 MFt 2,2 MFt 2,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,2 MFt 0,3 MFt 0,5 MFt

Anyagköltség 4,21 MFt 3,5 MFt 4,1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,73 MFt 1,85 MFt 1,95 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4,49 MFt 2 MFt 1,8 MFt

Összesen 12,79 MFt 9,85 MFt 10,85 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 4,95 MFt 3,31 MFt 5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,2 MFt 0,3 MFt 0,5 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 2 066 080 Ft 25 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 791 152 Ft 50 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 323 259 Ft 10 000 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

Hédervár KSE, a társasági adóból nyerhető források segítségével megvalósítandó sportfejlesztési programok 2011 júliusi bevezetésével komoly fejlődésen ment
keresztül. Az egyesület, a tárgyi eszköz beszerzések-felújítások tekintetében nyert támogatások segítségével rendelkezik a minőségi edzésmunkát segítő
feltételekkel. Az eddig megvalósított építési munkák eredményeként öltözőnk külső nyílászárói, külső szigetelése, belső festési munkálatai teljesen
elkészültek,felújítottuk az épületben található wc helyiséget, a labdafogó hálót megnagyobbítottuk, a pálya karbantartását szolgáló eszközöket szereztünk be.A
felújítás eredményeként öltözőnk megfelel a kor követelményeinek. A felkészülésekre, illetve mérkőzések lebonyolítására rendelkezésünkre álló nagyméretű füves
pálya megfelelő. Egyesületünk fejlődése nem csak infrastruktúra tekintetében figyelemre méltó, hanem a MLSZ sportstratégiájának megfelelően, a labdarúgó
szakosztály által végzett munka eredményeként a sportoló gyerekek számának növekedése, a szabadidősport feltételeinek biztosítása, a versenyek, mérkőzések
számának emelkedése, valamint a társadalmi megbecsültség, elismertség terén is van előrelépés. A nálunk sportoló gyermekek létszáma emelkedett. 2011-ben 15
fő, jelenleg pedig 57 fő utánpótláskorú gyermek űzi rendszeresen a labdarúgást. A gyermekeket a Bozsik-programban ( U-7, U-9, U-11 egy-egy csapat, 6 forduló 24-
24 mérkőzés ), U-14( 14 forduló 14 mérkőzés ), U- 19 ( 30 forduló 30 mérkőzés )bajnokságban, versenyeztetjük. A felnőtt csapat eredményességének, és TAO
pályázatok adta pénzügyi feltételek előteremtése lehetővé tette, hogy az U-7,9,11 korosztályú gyerekeket a Bozsik programban is tudjuk versenyeztetni, valamint
részt veszünk a megyei U-14-es bajnokságban is, amelyeknek együttes hatására gyakorlatilag megnégyszereződött egyesületünk utánpótláskorú labdarúgóinak
száma. Az iskolákkal történő együttműködésünk folyamatos, az iskolai kapcsolattartó a rendszeres edzéseken túl a korosztályos csapatokat is versenyezteti a
diákolimpiai versenyek keretében, amelynek eredményekén a gyermekek a körzeti döntők rendszeres résztvevői. A szabadidősport fejlesztése terén egyesületünk
biztosítja a tárgyi feltételeket a város lakosai számára, amelynek eredményeként az edzőpályánkon sok gyermek és felnőtt heti rendszerességgel - szabadidősport
keretében - sportol. 

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

Tárgyi eszköz beruházás tekintetében új pályakarbantartógép beszerzését, valamint a cserepadok felújítását tervezzük. Egyesületünk jelenlegi fűnyírója
elhasználódott, teljesítménye nem felel meg a karbantartott terület nagyságának. A vásárolni kívánt fűnyíró nagy teljesítményű ( 23 LE ), profi kategóriába tartozó
munkagép, amely könnyebbé teszi a nagy terület karbantartását. Jelenlegi cserepadunk rossz állapotban van, cserére szorul. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Feladat:Támogatók felkutatása, szerződések megkötése Felelős:Elnök, elnökségi tagok, szakosztályvezető Határidő:folyamatos, ill 2017 június 01.
Feladat:Sportfejlesztési programmal kapcsolatos ügyintézés, tám. ig. elkészítése, felterjesztése, program mód. kér. végrehajtása szükség esetén, negyedéves
jelentések, szakmai jelentés elkészítése, program végrehajtásának követése, éves pü-i elszámolás Felelős:Elnök, elnökségi tagok, könyvelő Határidő:folyamatos,
illetve 2017 július 15 Feladat:Éves feladatok pontosítása Felelős:Elnök, Elnökség, szakosztályvezető Határidő:2016 08.15 Feladat:Féléves feladatok pontosítása,
szállítási tervek elkészítése, sportesemények rendezésének terve Felelős:Elnök, elnökségi tagok, szakosztályvezető, edzők Határidő:2016 08.30, 2017 03.15
Feladat:Együttműködések végrehajtása Felelős:Elnök Határidő:dec. 15, június 15 Feladat:Önkormányzati tájékoztatás sfp. helyzetéről Felelős:Elnök, programfelelős
Határidő:negyedévente Feladat: SFP végrehajtásának pü.-i ellenőrzése Felelős:Könyvelő, Elnökség, Határidő:Minden hónap 15-ig Feladat:Havi feladatok elkészítése
pontosítása Felelős:Elnök, elnökségi tagok, szertáros gondnok, edzők Határidő:minden hónap 28-ig Feladat:Munkaköri feladatok végrehajtásának ellenőrzése
Felelős:Elnök, elnökségi tagok, szakosztályvezetők Határidő:havonta Személyi ráfordítás Feladat:bérek kifizetése, utalványozás, elszámolások elkészíttetése
Felelős:Elnök, könyvelő, aláírási joggal rendelkező tagok Határidő:minden hónap 10-ig Tárgyi eszköz beruházás, felújítás: Feladat:Felnőtt csapat sportfelszerelés
vásárlása Felelős:Elnök, programfelelős, edző Határidő:folyamatos, ill. 2017 június 30 Utánpótlás nevelési feladatok Feladat:bérek kifizetése, utalványozás,
elszámolások elkészíttetése Felelős:Elnök, könyvelő, aláírási joggal rendelkező tagok Határidő:minden hónap 10-ig Feladat:Edzéstervek elkészítése, ellenőrzése
Felelős:Elnök, szakosztályvezető, edzők Határidő:minden hónap 10-ig Feladat:havi versenyek, mérkőzések, edzések pontosítása, előkészítése, végrehajtása
Felelős:Elnök, szakosztályvezető, edzők, iskolai kapcsolattartó Határidő:minden hónap 10-ig Feladat:UP csapatok sportfelszerelés vásárlása Felelős:Elnök,
programfelelős, edző Határidő:folyamatos, ill. 2017 június 30 

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

Egyesületünk sportfejlesztési programjának célkitűzései a Magyar Labdarúgás Stratégiája, a megújulás évtizede 2011-2020 címet viselő stratégiai program
célkitűzései alapján készült. Egyesületünk helyi szinten, a sportfejlesztési program adta lehetőségek segítségével kívánja a magyar labdarúgás, ezen belül a helyi
labdarúgás, a szabadidősport, az iskolai sport további fejlődését biztosítani, a labdarúgás helyi népszerűségét növelni, amely magába foglalja a nézőszám
növekedését, a hétvégi családi program részét képező mérkőzés látogatást. Az egyesületi, iskolai és szabadidősportban résztevevő gyerekek, felnőttek számának
növelése helyi szinten is fontos társadalmi,gazdasági érdek. A célok megvalósításához önmagában az egyesületi szándék fontos, de nem lehet teljes egészében
elegendő. Közös munkára van szükség, amelybe minden olyan oktatási intézmény, gazdasági társaság és civil szerveződés részt vesz, akinek feladata, célja illetve
fontos társadalmi felelősségvállalása a sportos életre nevelés, a közösségek összetartozásának erősítése, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltése.
Egyesületünk a legfontosabb lépéseket megtette. Az iskolákkal kialakított, a feladatok és célok elérése érdekében egy jó kapcsolat alakult ki, amely biztosítja új
feladatok megoldását, további lehetőségek kihasználását. Egyesületünk szakembere irányítja az iskolai labdarúgásban résztvevő gyerekek képzését,
versenyeztetését. Az egyesület lehetősége, infrastruktúrája, megfelelően biztosíthatja a szabadidősport követelményeit. A baráti közösségek, társaságok részére
egyesületünk lehetőségeit kihasználva biztosítja a szabadidősport, labdasportok feltételeit biztosító létesítményt. Egyesületünk fő célkitűzése a helyi labdarúgás
mellett a diáksport és szabadidősport fejlesztése, amely a létesítmény, és a sporteszközök térítésmentes rendelkezésre bocsájtását, helyii sportrendezvények
szervezésében történő közreműködést, illetve versenyszervezést foglalja magába. A célkitűzések magvalósításához szükséges tárgyi feltételeket a sportegyesület
által elnyert pályázati forrásból biztosítottak. Az előző évi sportfejlesztései programokban megfogalmazott célok, feladatok, pénzeszközök, beruházások a szakmai
munka feltételeinek és minőségének, valamint az infrastruktúra javítását szolgálták. Az utánpótlás-nevelési célok, feladatok, beszerzések a sportolási lehetőségek
szélesítését, a családok anyagi ráfordításainak csökkentését szolgálták. 

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

sportfejlesztési programunk végrehajtása során elsősorban a szűk társadalmi érdeket, a sportolási lehetőség bővítését biztosítjuk. A program ebből kifolyólag a
sportolási lehetőség biztosításában, a gyerekek sportos életre nevelésében, a minőségi sportolási lehetőség biztosításában, a közösségek hasznos szabadidő
eltöltésében és azok összetartozásában fejti ki társadalmi hatását. Az általunk elképzelt célok végrehajtásával kívánunk bevonni minél több gyermeket, fiatal felnőttet
a sportegyesületi életbe, a labdarúgásba,illetve az ehhez kapcsolódó bármely civil tevékenységbe, ezáltal az általunk tervezett programok remélhetőleg egyre
nagyobb tömegbázist szólítanak meg. A pályázati lehetőséggel egyesületünk a forrásokat tekintve nagyobb mozgástérrel rendelkezik, de a végrehajtott
beruházásokat és felújításokat követően további, kézzel fogható, az egyesület gazdasági eredményét növelő tevékenységet nem érünk el.
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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)

Elnök Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 75 000 Ft 20 250 Ft 1 143 000 Ft

Gondnok-szertáros Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 10 60 000 Ft 16 200 Ft 762 000 Ft

Felnőtt csapat edző Edző UEFA B Egyéb 80 10 75 000 Ft 20 250 Ft 952 500 Ft

Gyúró Egyéb Nem
releváns

Egyéb 40 10 37 000 Ft 9 900 Ft 469 000 Ft

Elnök utiktsg. Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 30 000 Ft 0 Ft 360 000 Ft

Edző utiktsg. Edző UEFA B Egyéb 80 10 20 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft

Gyúró utiktsg. Egyéb Nem
releváns

Egyéb 40 10 20 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft

480 74 317 000 Ft 66 600 Ft 4 086 500 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Felnőtt csapat edző 2149

Edző utiktsg. 2149

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Elnök Képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt, összehívja a közgyűlést, és a vezetőség
üléseit, és azokon elnököl,gondoskodik a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és
alapszabályszerű tevékenysége felett,a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. Felelős a sportegyesület anyagi, technikai
eszközeinek célszerű, szabályos, takarékos felhasználásáért, tárolásáért és őrzéséért. A vezetőség előzetes döntése alapján szerződést köt az
egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat .Heti 25 órában látja el a munkáját

Gondnok-
szertáros

A sportpályán iskolai, tömeg- és versenysport céljára igény szerint, pályákhoz tartozó öltözők takarítása, évenkénti meszelése, fűtése, lelátó
rendszeres takarítása;nézőtéri padok karbantartása, rendezvények alkalmával pályák, öltözők előkészítése, ügyelet biztosítása;egyéb a
közvetlen munkahelyi irányítója által rábízott feladatok elvégzése .Heti 20 órában látja el a feladatát. Az öltözök előkészítése mérkőzésre
,sportfelszerelések megőrzése, tárolása leltár szerint és mosása,mérkőzésekre történő kiadása és visszavétele, öltözők,mellékhelyiségek tisztán
tartása, a sportlétesítmény tisztán tartása, sporttelep nyitása, zárása, felügyelete.A sportpályán fűnyírás, pálya szükség szerinti locsolása;
fűnyíró gépek karbantartása, sporttelep rendben tartása, takarítása, pályák előkészítése iskolai tömeg- és versenysport céljára igény szerint,
szakipari munkát nem igénylő karbantartások elvégzése, lelátó rendszeres takarítása; nézőtéri padok karbantartása, rendezvények alkalmával
pályák előkészítése, ügyelet biztosítása; egyéb a közvetlen munkahelyi irányítója által rábízott feladatok elvégzése. A pályához tartozó
sportfelszerelések, eszközök megőrzése, tárolása leltár szerint, sporttelep nyitása, zárása, felügyelete.

Felnőtt csapat
edző

A foglalkozásokat heti három alkalommal két órás dőtartalomban kell megtartania, további feladata a bajnoki, kupa és felkészülési
mérkőzéseken – hétvégéken is – a csapat irányítása ( heti 20 óra). Megbízott a foglalkozások megtartását jelenléti íven igazolja, távolmaradását
rendkívüli esetben a megbízó engedélyezheti. Engedély nélküli távollét esetén a Megbízó jogosult a megbízási díjat arányosan csökkenteni. A
Megbízott a csapat létszámának megfelelő tagdíjat beszedi a tagoktól és azzal a Jánossomorja SE felé, elszámol.

Gyúró A Sportmasszőri feladatait a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában és a sportsérülések utáni rehabilitációban látja el,
kompetenciájának megfelelően önállóan, vagy az edző, szakedző, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.. Az edzés és mérkőzések
közben a keletkezett sérüléseket ellátja Az edzés előtt és végeztével teljes vagy részmasszázst végez a sportoló kérésére és izom, ízületi
sérüléseket lát el. A sportoló elváltozásainak és sérüléseinek megfelelően hatóanyag nélküli vagy hatóanyag tartalmú krémek bemasszírozását
és felkenését végzi. Bajnoki és edzőmérkőzések alkalmával részt a fent leírt munkaköri feladatait látja el.
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2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Elnök utiktsg. Képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt, összehívja a közgyűlést, és a vezetőség
üléseit, és azokon elnököl,gondoskodik a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és
alapszabályszerű tevékenysége felett,a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. Felelős a sportegyesület anyagi, technikai
eszközeinek célszerű, szabályos, takarékos felhasználásáért, tárolásáért és őrzéséért. A vezetőség előzetes döntése alapján szerződést köt az
egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat .Heti 25 órában látja el a munkáját, az ezzel a munkával járó utiköltséget a
Hédervár KSE megtéríti.

Edző utiktsg. A foglalkozásokat heti három alkalommal két órás időtartalomban kell megtartania, további feladata a bajnoki, kupa és felkészülési
mérkőzéseken – hétvégéken is – a csapat irányítása ( heti 20 óra). Megbízott a foglalkozások megtartását jelenléti íven igazolja, távolmaradását
rendkívüli esetben a megbízó engedélyezheti. Engedély nélküli távollét esetén a Megbízó jogosult a megbízási díjat arányosan csökkenteni. A
Megbízott a csapat létszámának megfelelő tagdíjat beszedi a tagoktól és azzal a Hédervár KSE felé, elszámol. Az ezzel a munkával járó
utiköltséget a Hédervár KSE megtéríti.

Gyúró utiktsg. A Sportmasszőri feladatait a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában és a sportsérülések utáni rehabilitációban látja el,
kompetenciájának megfelelően önállóan, vagy az edző, szakedző, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.. Az edzés és mérkőzések
közben a keletkezett sérüléseket ellátja Az edzés előtt és végeztével teljes vagy részmasszázst végez a sportoló kérésére és izom, ízületi
sérüléseket lát el. A sportoló elváltozásainak és sérüléseinek megfelelően hatóanyag nélküli vagy hatóanyag tartalmú krémek bemasszírozását
és felkenését végzi. Bajnoki és edzőmérkőzések alkalmával részt a fent leírt munkaköri feladatait látja el. Az ezzel a munkával járó utiköltséget a
Hédervár KSE megtéríti.

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)

2 020 420 Ft 20 661 Ft 25 000 Ft 2 066 080 Ft 2 066 080 Ft 4 111 500 Ft 4 132 161 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 36 20 000 Ft 720 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 1 280 000 Ft 280 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 2 9 000 Ft 18 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 18 6 000 Ft 108 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírógép db 1 4 609 592
Ft

4 609 592 Ft

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 505 500 Ft 1 011 000 Ft

6 746 592 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

cipő élőfüves pályához A stoplis cipők vásárlásával szeretnénk folyamatosan pótolni az elhasznált felszereléseket mind felnőtt, mind utánpótlásszinten,
valamint ezzel szeretnénk biztosítani a játékosok számára a sportolás feltételeit.

mérkőzésgarnitúra A mezgarnitúra vásárlásával szeretnénk folyamatosan pótolni az elhasznált mezeket mind felnőtt, mind
utánpótlásszinten,valamint ezzel szeretnénk biztosítani a játékosok számára a sportolás feltételeit.

kapuskesztyű A kesztyű vásárlásával szeretnénk biztosítani a kapusok számára mind felnőtt, mind utánpótlásszinten a kesztyűket, valamint
ezzel szeretnénk biztosítani a játékosok számára a sportolás feltételeit.

edzőlabda A labdák vásárlásával szeretnénk folyamatosan pótolni az elhasznált labdákat mind felnőtt, mind utánpótlásszinten,valamint ezzel
szeretnénk biztosítani a játékosok számára a sportolás feltételeit.

fűnyírógép Egyesületünk jelenlegi fűnyírója elhasználódott, teljesítménye nem felel meg a karbantartott terület nagyságának. A vásárolni
kívánt fűnyíró nagy teljesítményű ( 23 LE ), profi kategóriába tartozó munkagép, amely könnyebbé teszi a nagy terület
karbantartását.

cserepad (nem beépített) Jelenlegi cserepadunk rossz állapotban van, cserére szorul.

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)

4 693 241 Ft 47 912 Ft 50 000 Ft 4 791 152 Ft 2 053 351 Ft 6 796 592 Ft 6 844 504 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 HÉDERVÁR KSE U19 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 HÉDERVÁR KSE U14 17 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 4 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-11784/2016/MLSZ

2016-04-28 17:41 9 / 23



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-11784/2016/MLSZ

2016-04-28 17:41 11 / 23



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 cipő élőfüves pályához pár 74 15 000 Ft 1 110 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 12 14 000 Ft 168 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 60 6 000 Ft 360 000 Ft

Sporteszköz védőfelszerelés db 25 5 000 Ft 125 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 3 6 000 Ft 18 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 2 150 000 Ft 300 000 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 / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Lipót sporttelep Műfüves pálya 32 000 Ft 8 1 256 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Lipót sporttelep A téli felkészülés idejében nagypályás utánpótláscsapatok felkészülési mérkőzésére.

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 2149 Egyéb 80 10 75 000 Ft 20 250 Ft 952 500 Ft

Edző TANC1307-00337 Egyéb 20 10 25 000 Ft 0 Ft 250 000 Ft

Edző TANC1307-00337 Egyéb 20 10 20 000 Ft 5 400 Ft 254 000 Ft

Edző TANC1307-00337 Egyéb 20 10 20 000 Ft 5 400 Ft 254 000 Ft

Edző TANC1307-00337 Egyéb 20 10 20 000 Ft 5 400 Ft 254 000 Ft

Egyéb Technikai vezető Egyéb 30 12 25 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai vezető A megbízott felelős a Hédervár KSK labdarúgó szakosztályának a veresenyeztetéssel kapcsolatos ügyek intézéséért. Ezen belül
különös tekintettel: az átigazolások, igazolások dokumentumainak előkészítését, a játékengedélyek ügyintézését, sportorvosi
engedélyek rendezését, szállítás étkeztetés megszervezését, jegyzőkönyvek elkészítését, a sportfejlesztési programok
végrehajtása során: eszközök felszerelések beszése, árajánlatok beszerzése, számlák elektronikus feltöltése, sfp. vel
kapcsolatos adminisztratív feladatok, TIG. határidős jelentések elszámolások feltöltése, nyomonkövetések feltöltése,
hosszabbítással, módosítással kapcsolatos ügyintézés, készletek ellenőrzése, az ügyintézéssel kapcsolatos utazási költségek
megtérítése.
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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

Személyi jellegű 25 000 Ft 41 487 Ft 20 661 Ft 45 661 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

50 000 Ft 96 478 Ft 47 912 Ft 97 912 Ft

Utánpótlás-nevelés 10 000 Ft 108 250 Ft 53 233 Ft 63 233 Ft

Összesen 85 000 Ft  206 805 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű könyvelés, bérszámfejtés, számlák rendszerezése, összegzése, záradékolása,nyilvántartása, számlákon lévő támogatási
összegek felügyelete, előrehaladási jelentésekhez adatszolgáltatás,jelentések havi frissítése, ellenőrzésen történő részvétel
biztosítása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

számlák rendszerezése,összegzése,záradékolása,nyilvántartása számlákon lévő támogatási összegek felügyelete,előrehaladási
jelentésekhez adatszolgáltatás,jelentések havi frissítése,ellenőrzésen történő részvétel biztosítása

Utánpótlás-nevelés könyvelés, bérszámfejtés, számlák rendszerezése, összegzése, záradékolása,nyilvántartása, számlákon lévő támogatási
összegek felügyelete, előrehaladási jelentésekhez adatszolgáltatás,jelentések havi frissítése, ellenőrzésen történő részvétel
biztosítása
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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: Hédervár, 2016. 04. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kiss Sándor (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: Hédervár, 2016. 04. 28.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 17:47:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 17:48:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 17:48:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 17:48:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 18:00:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 18:00:34

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

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Hédervár, 2016. 04. 28.
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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 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 2 2 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 0 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 2 020 420 Ft 20 661 Ft 25 000 Ft 2 066 080 Ft 2 066 080 Ft 4 111 500 Ft 4 132 161 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 693 241 Ft 47 912 Ft 50 000 Ft 4 791 152 Ft 2 053 351 Ft 6 796 592 Ft 6 844 504 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 693 241 Ft 47 912 Ft 50 000 Ft 4 791 152 Ft 2 053 351 Ft 6 796 592 Ft 6 844 504 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 260 027 Ft 53 233 Ft 10 000 Ft 5 323 259 Ft 591 473 Ft 5 861 500 Ft 5 914 733 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 11 973 687 Ft 121 805 Ft 85 000 Ft 12 180 492 Ft 4 710 905 Ft 16 769 592 Ft 16 891 397 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft

be/SFP-11784/2016/MLSZ

2016-04-28 17:41 22 / 23



A kérelemhez tartozó mellékletek (11 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)

kisssalair_1461599265.jpeg (Szerkesztés alatt, 834 Kb, 2016-04-25 17:47:45) f2039ef4932b21c31d69ac6f472fcec00be882b8d9c58bc109676b51502b2ebd

danyialair_1461599279.jpeg (Szerkesztés alatt, 913 Kb, 2016-04-25 17:47:59) 9fe9d524f3e5529d5bd4f74b5284488c4e3e254c7c908f3ebb49b4eca432ded6

csanadialairas_1461599287.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-25 17:48:07) 8d45c8e46cdef74fd4382fbf330a588edaaac749856fe338fa06a61176ce3a54

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

birbe1hedervar_1461599222.jpeg (Szerkesztés alatt, 938 Kb, 2016-04-25 17:47:02) 90be3137ea0236c12d139f5076f917be99de1ff60ca17cef1b598f6f19d20569

birbe2hedervar_1461599238.jpeg (Szerkesztés alatt, 725 Kb, 2016-04-25 17:47:18) 40b14919ab0613aa03f829a9864fcca0ddee7868dfd77f419bf6cd96e0665680

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

igszolgdijhedervar1617_1461599324.jpeg (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2016-04-25 17:48:44)
e3cb1a7c81aaf68f78d4cf71460d01a7ef2073dc8c7ec950421a669a3cdeb1ac

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

navhedervar160330_1461599307.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-25 17:48:27)
b0789cd233c60800837e3a8ac71183782c5ee6ede21342eb79fa2fe156b61e71

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

x750_1461599719.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-25 17:55:19) fc7688b04b3b07c975f0f1df807d49a354b385e712cd79f496159692af4fa335

arajanlatkispad1617_1461600009.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2016-04-25 18:00:09)
50fc004ee847d9242a4dfcf0d5022d3ec0c0839a9ec44905279eddf81c2a0cfd

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

x750_1461600027.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-25 18:00:27) fc7688b04b3b07c975f0f1df807d49a354b385e712cd79f496159692af4fa335

arajanlatkispad1617_1461600034.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2016-04-25 18:00:34)
50fc004ee847d9242a4dfcf0d5022d3ec0c0839a9ec44905279eddf81c2a0cfd
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