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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Bajai Bácska FKE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

18346503-2-03

Bankszámlaszám

11998501-06607818-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6500

Város

Baja

Közterület neve

Kölcsey Ferenc

Közterület jellege

utca

Házszám

42

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

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

6500

Város

Baja

Közterület neve

Fülep Lajos

Közterület jellege

utca

Házszám

16

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

Telefon

+36 79 421 995

Fax

+36 79 421 995

Honlap

www.bajaibacska.hu

E-mail cím

hosszubt@freemail.hu

E-mail cím

hosszubt@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Hosszú István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 926 05 80

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Hosszú István

Mobiltelefonszám
+36 20 926 05 80

E-mail cím
hosszubt@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja

Baja Város
Önkormányzata

Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja

40

Felk. és
versenyeztetés

Eötvös József Főiskola

Eötvös József
Főiskola

Eötvös József Főiskola

10

Felkészülés

Bereczki Máté Szakközép Iskola

Baja Város
Önkormányzata

Baja Város Önkormányzata

25

Felk. és
versenyeztetés

Sugovica ÁMK

Baja Város
Önkormányzata

Baja Város Önkormányzata

10

Felkészülés

Szent László ÁMK

Katolikus Egyház

Katolikus Egyház

10

Felkészülés
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
MÁK

Létesítmény üzemeltetője
Bácsbasket Kft.

Átlagos heti használat (óra)
20

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1995-06-09
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1995-06-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

6,5 MFt

6 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

63,6 MFt

104 MFt

997,5 MFt

Egyéb támogatás

13,5 MFt

13 MFt

13 MFt

Összesen

83,6 MFt

123 MFt

1 016,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

19 MFt

29,4 MFt

30,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

16 MFt

17 MFt

36 MFt

Anyagköltség

19 MFt

18 MFt

450 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

16,5 MFt

13 MFt

200 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

18 MFt

17 MFt

300 MFt

Összesen

88,5 MFt

94,4 MFt

1 016,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

40,7 MFt

64 MFt

65 MFt

Működési költségek (rezsi)

11 MFt

17 MFt

18 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)

89 376 915 Ft

1 787 538 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

40 779 935 Ft

815 599 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

2 312 436 Ft

46 249 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Feladatunk minél több korosztályos válogatott és NBI-es játékos kinevelése. Ezt egy korosztályra lebontva kialakított képzési tervre és ennek felmérő rendszerére
építjük fel. Ez tartalmazza a korosztályok pedagógiai, pszichológiai és sportági feladatait. A képzés csúcsa az NBI-es felnőtt csapat áll. Az utánpótlás képzésben
szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű fiatal tehetség kerüljön a felnőtt csapat keretébe, esetleg profi klubokhoz kerülve , még anyagi haszna is legyen az
egyesületnek( nevelési díj). Korosztálytól független feladat a tehetségek kiemelt gondozása. Elsősorban a képzést hozzájuk kell igazítani. Fontos feladat az
utánpótlásunk szempontjából, hogy az iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, úgynevezett iskolákra való ráépítkezés, vagyis próbáljuk a sportra ráállt iskolákban
történő beiskolázást ,és a megfelelő közös szakmai program kialakítását. Az utánpótlás felépítését a piramis elv alapján képzeljük el. A város és vonzás körzetéből a
lehetőségekhez mérten a legszélesebb bázisból kívánunk meríteni. Korlátot szab ennek a környező lakosság létszáma, a születések számának az utóbbi
évtizedekben tapasztalt csökkenése. Előny viszont, hogy Baján nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabdának, így még napjainkban is vonzó hatása van. A
sportág hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a város sportéletében. a kosárlabda játékot , nevelési értékként kell kezelni és használni. Ide tartozik a
szabályos és pontos edzésszokások ,a felelősség tudat kialakítása, a csapategység felépítése , a tekintély az ellenfél és a játékostárs elismerése. Fontos az edzők
részéről, hogy szinte „második szülőként ” nevelje ,oktassa,tanítsa a gyerekeket, normális viselkedési követelményeket tartassa be ,és versenyeken éreztesse át,
hogy a klubbon kívül a Baja várost is képviselik. A Szövetség által kiírt korosztályos versenyek Országos Döntőinek rendszeres résztvevői vagyunk csapatainkkal. A
korosztályos válogatottaknak is tudunk játékosokat adni. Ezekhez a feladatokhoz szeretnénk a lehetőségeket kihasználni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Baja Város Önkormányzatával és az MKOSZ vezetőségével egyeztetve a sportági szakszövetség stratégiájához igazodva ebben az évben létesítmény fejlesztést
szeretnénk megvalósítani. A projekt megvalósítását mind az önkormányzat képviselői, mindpedig a támogatói kör segíti. Szakmai és tanácsadói csapatunk
rendelkezik a megvalósításhoz szükséges kompetenciákkal. A sportcsarnok Baja határán fekvő területen épül, mely könnyen elérhető a legnagyobb létszámmal
rendelkező Sportiskolához és a város tömegközlekedési eszközeivel is könnyen elérhető. A csarnok terveink szerint multifunkcionális a teljes körű kihasználtság
érdekében 2 kosárlabda pálya is helyet kap benne, a terület összesen 1157 m2. Baján kiemelt sportélet folyik, az egészséges gyermek populáció több, mint 90%-a
sportol. A város adottsága lehetővé teszi számos sportág gyakorlását, mely közül ismeretes a kosárlabda múlt és a nagyon stabil képviselete ennek a sportágnak.
Különösen büszkék vagyunk arra, hogy saját nevelésű játékosokkal tudunk még mindig az NB I. B osztály középmezőnyében szerepelni. A nagy utánpótlás létszámra
való tekintettel kiemelt fontosságú egy ilyen létesítmény megléte. A jelenleg rendelkezésre álló csarnokok nem alkalmasak nemzetközi szintű sportrendezvények
szervezésére. A felújított Posta Sándor sportcsarnok a lány kosárlabda igényeit szolgálja ki. A férfi kosárlabda több helyszínen folyik, így a szakmai munka
összehangolása is nehézkes. Ez a csarnok lehetőséget nyújt az összehangolt szakmai munkára és a terembérleti költségek csökkentése által több forrást tudunk a
szakmai színvonal emelésére fordítani, tornék, szakmai képzések formájában. A csarnok műszaki tervezésénél fontos szempont a költséghatékony és a
környezettudatos szempontok beépítése. A sportcélú hasznosítás és a fenntartás biztosítható.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projektünket a 2016/17 évadra terveztük. A projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a
Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt
mellékletek tartalmazzák. Toborzás, igazolás, nevezés 2016.07.01-2016.09.01. Bajnokságban való részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése:hazai
tornákat rendezünk 2016.09.01-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Hazai/külföldi edzőtábor szervezése, lebonyolítása
2016.07.01-2017.06.30 Tárgyi beszerzés, beruházás: 2016.07.01-2017.06.30

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szervesen kapcsolódik az MKOSZ sportstratégiájához. Ezek szerint legfőbb céljaink: • A játékos létszámhoz tartozó sportszakemberek
létszámának fejlesztése a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen szükséges. Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi
elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás. Kiemelt
hangsúlyt szeretnénk fektetni a játékosaink és versenyzőink testi és lelki egészségére és játékos személyiségének kifejlesztésére, ennek érdekében rendszeres
orvosi, fizioterápiás és pszichológiai ellátásban szeretnénk részesíteni sportolóinkat. • Az edzői gárda szövetség általi EU-s előírásoknak megfelelő szakemberképzési
rendszerében történő képzésére. Az edzők és játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony
együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvétel. • A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat
összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. Ezen eszközök és felszerelések beszerzésével a
szülők által viselt költségek terhét kívánjuk csökkenteni, melynek következtében a tagdíjak növelésével a projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítása ad
lehetőséget. • A játékosok megfelelő egészségi állapotához szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit a szükséges mértékben. • Pályabérleti
díjainkat az eddigi költségek és a megnövekedett - ebben az évben növelt - játékos és csapatlétszám figyelembe vételével. Az erőnléti edzések helyszínéül szolgáló
kondicionáló termek költségeinek csökkentése érdekében kondi gépekkel szerelnénk fel az egyik iskolai sportcsarnok által nyújtott helyiséget. • A szövetség által kiírt
bajnokságban minden korosztályunkat kívánjuk szerepeltetni. A költségvetést a továbbjutás és a lehető legjobb eredmény eléréséhez igazítottuk. A korábbi évekhez
hasonlóan több hazai rendezésű és idegenben rendezett tornán való részvétellel játékosaink versenyhelyzetben szerzett tapasztalatait növelni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Mint köztudott Baján az egyik legrégebbi sport a kosárlabda. Az 1980-as években élte virágkorát. Azóta egyre több „vásárolt” játékos erősítette a helyi csapatot. Ha a
saját nevelésű játékosainkkal töltenénk fel a csapatot, újra a régi hangulatú, erős csapattá nőhetné ki magát ez a sport. Akadémiai rendszer bevezetésével még
dinamikusabban fejlődhetne az egész utánpótlásunk, ami a város imázsát is növelné az egész országban. Arról nem beszélve, hogy a mérkőzéseket is több helyi
család látogatná. Ezzel anyagi és társadalmi elismerést is adva a sportágnak. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak
megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a
betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és
foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr
sportolói szerződést nem köthetünk a alatti gyermekekkel. A kisebb egyesületek 5-10-15 éves szakmai munkáját a nagyobb egyesületek által honorált nevelés díj
ismerné el és biztosítaná a további fenntartás és szakmai fejlesztés költségeinek fedezésé
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi 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 nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének 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)

TEB

Tervezési, költség

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

100 000 000 Ft

TEB

Műszaki ellenőri feladatok ellátása

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

25 000 000 Ft
125 000 000 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Tervezési, költség

6500
Baja
Belterület
1

13123

A fent megnevezett projekt megvalósításához szükséges a "tervezői
költség" projektelem, mely a munkálatokat megeleőzően kerül
kivitelezésre.

Műszaki ellenőri feladatok ellátása

6500
Baja
Belterület
1

13123

A munkálatok befejező fázisának illetve a befejezést követő "műszaki
ellenőri feleadatok ellátását" kívánjuk fedezni jelen támogatásból.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

86 695 608 Ft

893 769 Ft

1 787 538 Ft

89 376 915 Ft

38 304 392
Ft

126 787 538 Ft

127 681 307 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-30 12:29
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

20

0

1

Országos

U12

16

0

1

Országos

U14

16

0

1

Országos

U16

20

0

2

Országos

U18

15

0

1

Országos

U20

13

0

1

Országos

U23

0

0

0

Országos

U25

0

0

0

Országos

Összesen

100

0

7

2016-11-30 12:29

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

melegítő alsó/felső

db

30

20 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

póló

db

100

5 000 Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés

kosárlabda cipő

pár

40

30 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő mez verseny

db

80

4 500 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

kosárlabda mez/nadrág

szett

80

10 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés

táska

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

labda edzésre

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

labda mérkőzésre 6 7

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda versenylabda 6-os 7-es

db

10

28 000 Ft

280 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

ugrálókötél

db

80

2 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

gumikötél

db

50

2 500 Ft

125 000 Ft

Sporteszköz

labdakompresszor

db

1

25 000 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

TRX

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Diagnosztikai
eszközök

orvosi táska

db

1

20 000
Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

krémek

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

olajak

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

izotóniás ital

db

20

10 000
Ft

200 000 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

fagyasztó spray

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

vitamin

db

40

25 000
Ft

1 000 000 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

gyógyászati segédeszköz pl. : TAPE boka, térd
rögzítésre

szett

5

50 000
Ft

250 000 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

tape

db

70

2 000 Ft

140 000 Ft

2016-11-30 12:29
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2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Gyakorló U11

U11

3 500 Ft

24

10

240

840 000 Ft

Bereczki U12

U12

3 500 Ft

48

10

480

1 680 000 Ft

Gyakorló U12

U12

3 500 Ft

28

10

280

980 000 Ft

Szt. László U14

U14

3 500 Ft

28

10

280

980 000 Ft

Bereczki U14

U14, U16

3 500 Ft

28

10

280

980 000 Ft

Pályabérlet
edzőtábor

U14, U16

7 000 Ft

42

1

42

294 000 Ft

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

Sportszakember
neve

2015/16 idény
működősi engedély
száma

Vezető edző

Hosszú István

20130187003

Edző

Cservék Csaba

Edző

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

U20

Általános

168

12

333 333 Ft

66 667 Ft

4 800 000 Ft

20130565002

U18

EKHO2

84

10

166 667 Ft

33 333 Ft

2 000 000 Ft

Bátori Magdolna

0

U11

EKHO2

84

10

125 000 Ft

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Edző

Pump Gábor

20130183002

U14, U16

Általános

96

12

236 000 Ft

63 720 Ft

3 596 640 Ft

Egyéb

Mándity Máté

0

U11, U12

EKHO2

84

10

125 000 Ft

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Egyéb

Franczva László

0

U11, U12, U14,
U16, U18, U20

Általános

168

12

118 110 Ft

31 890 Ft

1 800 000 Ft

Edző

Ott Adrien

0

U11, U12

EKHO2

84

10

125 000 Ft

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Egyéb

Ágfalvi Bálint

0

U11, U12, U14,
U16, U18, U20

EKHO2

84

10

125 000 Ft

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Egyéb

Pálkerti Tamás

20130264002

U11, U12, U14,
U16, U18, U20

EKHO2

168

12

333 333 Ft

66 667 Ft

4 800 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 530 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 690 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 400 000 Ft

Nevezési költségek

117 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

800 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

5 754 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

22 996 640 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

44 087 640 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

39 556 536 Ft

407 799 Ft

815 599 Ft

40 779 935 Ft

4 531 104 Ft

44 903 239 Ft

45 311 038 Ft

2016-11-30 12:29
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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

2016-11-30 12:29
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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

2016-11-30 12:29

13 / 24

be/SFPHPM01-07046/2016/MKOSZ
Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

2 500 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

2 500 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 243 063 Ft

23 124 Ft

46 249 Ft

2 312 436 Ft

256 937 Ft

2 546 249 Ft

2 569 373 Ft

2016-11-30 12:29
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 787 538 Ft

1 787 538 Ft

893 769 Ft

2 681 307 Ft

Utánpótlás-nevelés

815 599 Ft

815 599 Ft

407 799 Ft

1 223 398 Ft

Versenyeztetés

46 249 Ft

46 249 Ft

23 124 Ft

69 373 Ft

Összesen

3 974 079 Ft

3 974 079 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Utánpótlásnevelés

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

Versenyeztetés

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

2016-11-30 12:29
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Baja, 2016. 11. 30.

2016-11-30 12:29
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Nyilatkozat 2
Alulírott Hosszú István (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Baja, 2016. 11. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:30:37
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 15:12:15
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:30:42
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:30:54
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 10:33:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:21
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:24
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 14:27:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:34
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:40
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:47
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:52
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-18 11:12:55

Kelt: Baja, 2016. 11. 30.

2016-11-30 12:29
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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

8

11

38%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

8

11

38%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

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%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

86 695 608 Ft

893 769 Ft

1 787 538 Ft

89 376 915 Ft

38 304 392 Ft

126 787 538
Ft

127 681 307 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

86 695 608 Ft

893 769 Ft

1 787 538 Ft

89 376 915 Ft

38 304 392 Ft

126 787 538
Ft

127 681 307 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

39 556 536 Ft

407 799 Ft

815 599 Ft

40 779 935 Ft

4 531 104 Ft

44 903 239 Ft

45 311 038 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

Versenyeztetés

2 243 063 Ft

23 124 Ft

46 249 Ft

2 312 436 Ft

256 937 Ft

2 546 249 Ft

2 569 373 Ft

Összesen

128 495 207 Ft

1 324 693 Ft

2 649 386 Ft

132 469 286 Ft

43 092 433 Ft

174 237 026
Ft

175 561 719 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-11-30 12:29

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (32 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)
bajai_b__cska_f__rfi_kos__rlabda_eg_1461935535.pdf (Szerkesztés alatt, 482 Kb, 2016-04-29 15:12:15)
259b8c1a4c794d42d8fce1d3efc4492e851f4de0321697cb4e77ef704a4e800a
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
lap_1462173064.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:11:04) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463975.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:55) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
lap_1462173085.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:11:25) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463960.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:40) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
lap_1462173070.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:11:10) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463972.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:52) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
lap_1462173078.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:11:18) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463967.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:47) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
Egyéb dokumentumok
sportcsarnok_1480498401.jpg (Kér. kieg. szerk., 371 Kb, 2016-11-30 10:33:21) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
tiszteltszovetseg_1480498407.pdf (Kér. kieg. szerk., 96 Kb, 2016-11-30 10:33:27) 6c5e012f4b089cc34139b76b7eb62f9b1f595243779da9b5522371694f29620e
140-2016.iv.27.kepviselo-testulet_1462182112.pdf (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2016-05-02 11:41:52)
43a60695ec6494202f578503fc43e1e544e445c123fdcbec0bea155c1d742cb0
1300_milliard_sportcsarnok_1479460617.pdf (Hiánypótlás melléklet, 115 Kb, 2016-11-18 10:16:57)
69936d170351aaa6f21c469f613aef4ed4cb13c2d9c410d92ae7e4654781ff66
sportcsarnok_1479462826.jpg (Hiánypótlás melléklet, 217 Kb, 2016-11-18 10:53:46)
0f83ac84b687d5bcf5ecb523e9cb35d869c2b9ca04bd5bba4ca69a001bc01d1a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat04.28_1462177834.jpg (Szerkesztés alatt, 705 Kb, 2016-05-02 10:30:34) 4162664e17b60dc0e605b23fdd05fdd92b13af75ec0fbe1f9027d8df8ec1cf0b
kivonat04.28.2_1462177837.jpg (Szerkesztés alatt, 387 Kb, 2016-05-02 10:30:37) 0ec18895f2f231dfce3e102ef254f1d184191ce63f56c7cd9a3edb4803a72af7
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kozig_1462177854.jpg (Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2016-05-02 10:30:54) 8b23c3108dce1fc9e9bcacdecad6e54088391cfd817f78e7e59716929d8f3e13
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoig.04.28_1462177842.jpg (Szerkesztés alatt, 563 Kb, 2016-05-02 10:30:42) ff1887997e3725e0edbacda6734daf802e71fcac92f74f08039296495197376c
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
lap_1462173131.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:12:11) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
9170-4-2016tulajdonosihozzajarula_1462192037.pdf (Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2016-05-02 14:27:17)
0781f13d28d98243a6aa9ae24df39bf3958644a6c2b10ad5d0a40f07f6dd9656
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
lap_1462173135.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:12:15) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463949.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:29) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
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
lap_1462173165.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:12:45) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463941.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:21) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
lap_1462173140.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:12:20) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463944.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:24) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
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
140-2016.iv.27.kepviselo-testulet_1462182138.pdf (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2016-05-02 11:42:18)
43a60695ec6494202f578503fc43e1e544e445c123fdcbec0bea155c1d742cb0
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sportcsarnok_1479463937.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:17) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
lap_1462173101.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:11:41) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463954.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:34) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
lap_1462173093.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 09:11:33) b3010a7b531e89b669caad74bc1f8643f847fbaa958aecb1b2a46a5edaa329dc
sportcsarnok_1479463958.jpg (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2016-11-18 11:12:38) a1b0d478784a3ab4faf70285e37b6346c5bc5f47d50f0bc347329bfb1123d831
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