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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

TANAKAJD TORNA CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

TTC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

136

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19892832-1-18

Bankszámlaszám

72700239-10003097-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9762

Város

Tanakajd

Közterület neve

Templom

Közterület jellege

utca

Házszám

24

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9762

Város

Tanakajd

Közterület neve

Templom

Közterület jellege

utca

Házszám

24

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 709 06 62

Fax

+36 94 577 381

Honlap

www.tanakajd.hu

E-mail cím

adazsani@gmail.com

E-mail cím

adazsani@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kondor Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 483 49 73

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kiss Zsanett

+36 30 709 06 62

E-mail cím
adazsani@gmail.com

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

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0,547 MFt

0,712 MFt

0,72 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,263 MFt

0,456 MFt

0,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

14,411523 MFt

Egyéb támogatás

4,317 MFt

4,2 MFt

4,2 MFt

Összesen

5,127 MFt

5,368 MFt

20,231523 MFt

2014

2015

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

2 160 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

0,8 MFt

15 337 983 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,5 MFt

1,1 MFt

2 548 691 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,1 MFt

2,12 MFt

184 849 MFt

Összesen

2,2 MFt

4,02 MFt

20 231 523 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,48 MFt

0,84 MFt

11,9817 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

2 517 201 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 247 933 Ft

0 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
Tanakajd Torna Club szervezete Tanakajd községben jelentős közösségi szerepet tölt be. Futballcsapata megyei II. osztályban szerepel, részt vesz a Bozsikprogramban. Jelenleg a 16 csapatból 11. helyen állunk, de reméljük a tavaszi szezon végére még előkelőbb helyre jutunk fel. A sportpályát és környékét 2008-ban
újította fel Önkormányzatunk számos, a szervezetünket segítő önkéntes társadalmi munkájával. Kicserélték a felső talajréteget, kiépítésre került az öntöző rendszer,
reflektorok felszerelésével lehetővé vált a „villanyfényes” edzések, mérkőzések megvalósítása, felújítottuk a sportpályához tartozó korlátot, labdafogó hálót, a
körülötte lévő környezetet. A sportöltöző épülete sajnos azonban eléggé leromlott állapotban van, igyekszünk folyamatosan felújítani egy-egy részét különböző
pályázati lehetőségekből. 2011 nyarán kiépítettünk egy új bírói öltözői részt, 2014-ben pedig felújításra került a sportöltöző vizesblokkja. A sportöltöző épülete és a
sportpálya Tanakajd Község Önkormányzatának tulajdonát képezi, egyesületünk használatba vételi szerződés keretében használja a megnevezett létesítményeket.
Sportszervezetünk jelenleg önkormányzati támogatásból, saját jegy- és bérletbevételeiből, egyéb támogatásokból tartja fenn magát, amelyet 2011-ben kiegészített a
TAO-ból származó 2.990.000.- Ft támogatás, majd 2012-ben 4,9 millió forint TAO támogatás. Rendszeresen részt veszünk társadalmi munkákon (pl.: KÖZÖD! Napja,
nyári napközis tábor, szemétszedés, útjavítás, parkosítás…). Pályázat keretében felújítottuk a település játszóterét is. 2014-ben sikeresen pályáztunk egy 8+1 fős
Volkswagen Transporter gépjárműre, ezzel látjuk el az általunk vállalt közösségi szolgálati feladatainkat, így többek között az egyesület sportolóink utaztatását is.
2015-ben sikeresen indultunk parlagfű mentesítés keretében hirdetett eszközbeszerzéses pályázati kiíráson, 4,8 millió forintos támogatást sikerült elnyernünk
eszközbeszerzésre. Azonban 2012 óta nem tudtunk támogatókat szerezni TAO pályázaton való indulásunkhoz, pedig a sportöltöző és a felszereltségünk még
modernizálásra szorul, korábbi sportfelszereléseink pedig elhasználódtak. Az idei évben azonban Egyesületünk vezetősége, edzőink és támogatóink egyeztető
tárgyalások alapján arra a döntésre jutottak, hogy egyesületünk feladatainak ellátásához TAO sportfejlesztési programot ír és nyújt be pályázatot.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen sportfejlesztési program esetén nem releváns.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A 2016/2017 évad tekintetében az őszi szezonban 15 bajnoki meccset, 8 edzőmeccset, egy edzőtábort tervezünk. Magyar Kupában való részvételre is számolunk
legalább négy meccs erejéig. Szervezésre kerül az Ambrózy-kupa legalább hat csapat részvételével. Utánpótlás csapataink továbbra is folytatják szerepléseiket a
Bozsik-programban. Egyesületünk folyamatosan szervez utánpótlás csapatai részére karbantartó edzéseket a pihenő időszakban a vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi
István Általános Iskola tornatermében. Műfüves pályákon edzőmérkőzések kerülnek megrendezésre, így pl. az Illés Akadémián - Szombathelyen vagy Bükön.
Szeretnénk sportolóink elméleti felkészültségét és tájékozottságát is megerősíteni a helyi Művelődési Házban tartandó képzésekkel, gyakorlati tanácsadással.
Közösségerősítésre is szükség lesz, ezért számos közösségépítő programot szervezünk, mint pl. különböző sportágak kipróbálása: asztalitenisz, teke, lábtengó,
petanque, bosu eszköz használata... Közös "kivetítős" meccsnézésre, más sportszervezetek mérkőzéseire való csoportos utazás, különböző élményszerző
programokon való részvétel erősíthető az összetartozás érzését valamennyi sportolónkban. Továbbra is helyet adunk és segítünk a Vas Megyei Kormányhivatal
megyei sportnapjának megszervezéséhez. A nyári napközis táborban megmutatjuk a gyermekeknek a labdarúgás valamennyi szépségét, nagy hangsúlyt fektetve
annak egészségmegőrző és preventív szerepére.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Tanakajdi Torna Club számára mindig is fontos volt az utánpótlás nevelés, az egészséges életre való nevelés – ezt az egyesület alapszabálya is tartalmazza. Öröm
volt számunkra, amikor a társasági adó címkézése során külön hangsúly fektetett a szakági szövetség az utánpótlás nevelésre. Nagy dolog, hogy egy 700 lelket
számláló kisközség helyi erőkből álló utánpótlás csapatokat tud felmutatni. Mi ebben látjuk a jövőt, ezért próbálunk ehhez minden lehetőséget megadni. Valljuk, hogy
a szakmaiságot feltétlenül az alapoknál meg kell teremteni, ezért neves, magas szinten is jegyzett tapasztalt edzők irányítják a szakmai munkát. A szakmaiság mellett
a tárgyi feltételek megléte is feltétlenül szükséges a sikeres szerepléshez.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk eredményeként egy színvonalasabb szolgáltatási formával gazdagodna településünk, amely szélesebb körben hozzájárulna a település
lakóinak hasznos szabadidő eltöltéséhez. Lehetőség nyílik sokszínűbb és színvonalasabb rendezvények szervezésére. A TAO pályázat segítségével megteremtett
feltételek által sokkal színvonalasabb utánpótlás nevelés valósulhat meg a településünkön. Sokkal nagyobb a megtartó ereje egy jól felszerelt, jó edzőkkel és
lehetőségekkel kecsegtető sportegyesületnek, mint más esetben. A Tanakajd Torna Club jövőbeni biztos fennmaradásának ezek lehetnek a legmeghatározóbb
feltételei. A vállalt fejlesztések lehetőséget teremtenek a látogatók számának növekedésére, amely hozzájárulna a saját bevételi források összegének
emelkedéséhez. Szeretnénk elérni, hogy már egészen kicsi kortól a helyi fiatalok fontosnak érezzék, hogy tagjai lehessenek az egyesületünknek. Egy Tanakajd
méretű község számára a sport az egyik legnagyobb összetartó erő. Hétről hétre rengeteg embert mozgat meg a helyi labdarúgás, napokig beszédtéma egy hétvégi
mérkőzés. Amellett, hogy a helyi fiataloknak mozgási lehetőséget nyújt, a sportot kedvelő embereknek szórakozási lehetőséget. Nagyon jó érzés látni, hogy egy-egy
társadalmi munka során milyen önzetlenül ajánlják fel a település lakói segítségüket. Reméljük, hogy ennek a fiatalok számára helyben tartó hatása lesz, napjainkban
egyre inkább néptelenednek el a kisfalvak. Fontos megemlítenünk a mai rohanó és egyre inkább személytelenebbé váló világunkban, hogy a fiatalabb és idősebb
korosztály közti kapocs egyre inkább lazul – látható, hogy ennek a köteléknek az erősítésében a TTC elévülhetetlen szerepet vállal. Gazdasági hatása a település
szempontjából annak lehet, hogy a labdarúgás révén a Tanakajd név sok helyen, például a sajtóban megjelenik.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

csom

2

220 000
Ft

440 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

17

12 000
Ft

204 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet ganrnitúra hosszú ujjú (Egyedi)

szett

17

10 400
Ft

176 800 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

17

1 000 Ft

17 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

4

6 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

5

8 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

szett

1

6 830 Ft

6 830 Ft

Sporteszköz

gát

szett

1

21 200
Ft

21 200 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

nm

500

762 Ft

381 000 Ft

Pályakarbantartó gép

henger

db

1

360 000
Ft

360 000 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalzó kocsi

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Berendezési eszköz

szárítógép

db

1

146 000
Ft

146 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

138 000
Ft

138 000 Ft

Berendezési eszköz

bojler, kazán

db

4

130 000
Ft

520 000 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

db

10

75 000
Ft

750 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve

db

2

4 000 Ft

8 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázskrém

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

fagyasztó spray (Egyedi)

db

10

2 400 Ft

24 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

pulzusmérő óra (Egyedi)

db

5

14 800
Ft

74 000 Ft

3 570 830 Ft

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

Indoklás

mérkőzésgarnitúra

A felnőtt csapat tagjainak bajnoki mérkőzéseken való részvételéhez szükséges mezgarnitúra, mely tartalmaz 17 db mez
együttest.

cipő élőfüves pályához

A sportoló teljesítményének javításához megfelelő minőségű sportfelszerelés vásárlása. Jelenleg ezt nem tudja biztosítani
egyesületünk a sportolóknak.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

aláöltözet ganrnitúra hosszú
ujjú

A sportoló teljesítményének javításához megfelelő minőségű sportfelszerelés vásárlása. Jelenleg ezt nem tudja biztosítani
egyesületünk a sportolóknak.

sportszár

A sportoló teljesítményének javításához megfelelő minőségű sportfelszerelés vásárlása.

edzőlabda

A felkészülések hatékonyságához szükséges beszerzés.

mérkőzéslabda

A mérkőzések színvonalának megőrzéséhez szükséges eszköz.

koordinációs létra

A sportoló teljesítményének javításához megfelelő minőségű sportfelszerelés vásárlása. Jelenleg ezt nem tudja biztosítani
egyesületünk a sportolóknak.

gát

A sportoló teljesítményének javításához megfelelő minőségű sportfelszerelés vásárlása. Jelenleg ezt nem tudja biztosítani
egyesületünk a sportolóknak.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A jelenlegi, megrongálódott labdafogó háló helyett kerülne beszerzésre egy új.

henger

A pálya minőségének javítása érdekében kívánjuk megvásárolni az eszközt.

pályavonalzó kocsi

A jelenlegi, kevésbé korszerű eszköz helyett kerülne beszerzésre egy új eszköz.

szárítógép

Egyesületünk végzi a sportfelszerelések tisztán tartását, a mosás utáni szárítás hely hiányában, különösen rossz időben komoly
problémát okoz. Ezen nehézség megszüntetéséhez nyújtana segítséget a szárítógép.

mosógép

Egyesületünk végzi a sportfelszerelések tisztán tartását, a mosás megoldásához nyújtana segítséget a beszerzésre kerülő
mosógép.

bojler, kazán

A sportöltöző épületében lévő két öltöző helyiségében lévő bojler és pb gázzal működő fűtési eszköz kerülnek kicserélésre, mert
a jelenlegiek már korszerűtlenek, nem energia hatékonyak és gyakori a hibás működés.

öltöző pad

Az öltözőben sajnos jelenleg nincs megfelelő berendezési eszköz a sportolók ruházatának tárolására, a körülmények javítása
érdekében vásárolnánk mindkét öltözőbe új eszközöket.

egészségügyi láda feltöltve

A sportolók egészségének megőrzéséhez szükséges eszköz beszerzése.

masszázskrém

A sportoló teljesítményének javításához megfelelő minőségű sportfelszerelés vásárlása. Jelenleg ezt nem tudja biztosítani
egyesületünk a sportolóknak.

fagyasztó spray

Sportolás közben szerzett sérülések, fájdalmak megszüntetéséhez, csillapításához szükséges eszköz.

pulzusmérő óra

A sportolók egészségének megőrzéséhez szükséges eszköz beszerzése.

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)

2 492 029 Ft

25 172 Ft

0 Ft

2 517 201 Ft

1 078 801 Ft

3 570 830 Ft

3 596 002 Ft

2016-09-08 13:28
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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

2016-09-08 13:28
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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

TANAKAJD TC U19

14

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

TANAKAJD TC U14

12

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

3

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

5

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

7

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

2016-09-08 13:28

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-09-08 13:28

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-09-08 13:28

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-09-08 13:28

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-09-08 13:28

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

db

45

4 471 Ft

201 195 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

45

373 Ft

16 785 Ft

Sportfelszerelés

6 részes felszerelés csomag (Egyedi)

szett

45

16 394 Ft

737 730 Ft

Sportfelszerelés

csapatmez csomag rövid ujjú (Egyedi)

csom

2

78 244 Ft

156 488 Ft

Sportfelszerelés

csapatmez csomag hosszú ujjú (Egyedi)

csom

2

100 599 Ft

201 198 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

45

1 490 Ft

67 050 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú ujjú

szett

45

3 875 Ft

174 375 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

45

373 Ft

16 785 Ft

Sportfelszerelés

sportszárrögzítő (Egyedi)

pár

45

820 Ft

36 900 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

45

1 192 Ft

53 640 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

8

2 981 Ft

23 848 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

1

17 884 Ft

17 884 Ft

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

db

4

23 846 Ft

95 384 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

4

4 844 Ft

19 376 Ft

Sporteszköz

bója

szett

2

1 658 Ft

3 316 Ft

Sporteszköz

gát

szett

2

7 899 Ft

15 798 Ft

Sporteszköz

taktikai mappa (Egyedi)

db

3

1 651 Ft

4 953 Ft

Sporteszköz

síp

db

3

255 Ft

765 Ft

Sporteszköz

labdazsák (Egyedi)

db

5

728 Ft

3 640 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

szett

2

2 046 Ft

4 092 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

4

2 545 Ft

10 180 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

1 759 Ft

17 590 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

3

2 526 Ft

7 578 Ft

Sporteszköz

szögletzászló

szett

2

8 942 Ft

17 884 Ft

Sporteszköz

műanyag bója és rúd (Egyedi)

szett

4

15 276 Ft

61 104 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

4

50 300 Ft

201 200 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

4

4 844 Ft

19 376 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

5 961 Ft

11 922 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

4

122 955 Ft

491 820 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

4

13 041 Ft

52 164 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

40

2 236 Ft

89 440 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

15

3 353 Ft

50 295 Ft

Sporteszköz

comberősítő Thera Band szalag (Egyedi)

db

45

894 Ft

40 230 Ft
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2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Sportfelszerelés

Mennyiségi egység

mez garnitúra (Egyedi)

Mennyiség

db

20

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2 534 Ft

50 680 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Újraélesztő készülék

újraélesztő készülék

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Gyógyszer

gyógyszercsomag

csom

2

7 452 Ft

14 904 Ft

Diagnosztikai eszköz

Polar óra (Egyedi)

db

15

5 514 Ft

82 710 Ft

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

2

1 490 Ft

2 980 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

20

1 490 Ft

29 800 Ft

Gyógyszer

jégzselé

db

25

1 192 Ft

29 800 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

20

1 416 Ft

28 320 Ft

Gyógyszer

fásli

szett

6

2 608 Ft

15 648 Ft

Gyógyszer

tapasz

csom

10

2 310 Ft

23 100 Ft

Gyógyszer

fagyasztó spray (Egyedi)

db

20

894 Ft

17 880 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

1007

EKHO

30

12

20 492 Ft

4 098 Ft

295 085 Ft

Edző

5488

EKHO

20

12

9 315 Ft

1 863 Ft

134 136 Ft

Edző

TANAE 1201-016

EKHO

30

12

26 081 Ft

5 216 Ft

375 566 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

1007

UEFA B

U19

6

14

5488

MLSZ D

U7

4

3

TANAE 1201-016

UEFA Elite A

U14

4

12

TANAE 1201-016

UEFA Elite A

U9

4

5

TANAE 1201-016

UEFA Elite A

U11

4

7

2016-09-08 13:28
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 972 665 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

645 142 Ft

Személyszállítási költségek

81 970 Ft

Nevezési költségek

20 865 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

70 792 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

81 225 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

804 787 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 677 446 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 205 454 Ft

42 479 Ft

0 Ft

4 247 933 Ft

471 993 Ft

4 677 446 Ft

4 719 926 Ft

2016-09-08 13:28
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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

2016-09-08 13:28
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-08 13:28
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-09-08 13:28

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Tanakajd, 2016. 09. 08.

2016-09-08 13:28

20 / 25

be/SFPHPM01-13767/2016/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Kondor Gábor (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: Tanakajd, 2016. 09. 08.
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be/SFPHPM01-13767/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-22 17:51:39
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:
2016-04-22 17:52:08
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:
2016-04-22 17:52:50
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 08:13:06
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-08-18 17:43:58
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 10:03:23
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 10:03:44

Kelt: Tanakajd, 2016. 09. 08.
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be/SFPHPM01-13767/2016/MLSZ
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

3

50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

Edzőtáborok száma

db

0

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

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

14

18

29%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

U7

fő

3

5

67%

U9

fő

5

9

80%

U14

fő

12

15

25%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 492 029 Ft

25 172 Ft

0 Ft

2 517 201 Ft

1 078 801 Ft

3 570 830 Ft

3 596 002 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 492 029 Ft

25 172 Ft

0 Ft

2 517 201 Ft

1 078 801 Ft

3 570 830 Ft

3 596 002 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

4 205 454 Ft

42 479 Ft

0 Ft

4 247 933 Ft

471 993 Ft

4 677 446 Ft

4 719 926 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

6 697 483 Ft

67 651 Ft

0 Ft

6 765 134 Ft

1 550 794 Ft

8 248 276 Ft

8 315 928 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1461340328.pdf (Szerkesztés alatt, 304 Kb, 2016-04-22 17:52:08)
a5da34b31b2ced2d4346cbcd09895f71474e499606fee49160c0bfc701be5534
Egyéb dokumentumok
arajanlatttc_1471534974.pdf (Hiánypótlás melléklet, 439 Kb, 2016-08-18 17:42:54) 85de4fa70729ea469831a0ee31b998e88e93034aebff93eb8ae5e72684d89c8d
lemondonyilatkozat_1471534996.pdf (Hiánypótlás melléklet, 222 Kb, 2016-08-18 17:43:16)
a4eec0a183665aeb083238ca507e294c555a3a7feb002a001ebe274f49f0ac19
tanakajdtcarajanlat2017_1471535021.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2016-08-18 17:43:41)
1f69967589a5d63e5e5fa7e555242209298a1c927e1b443b7f2814964dea7572
tanakajdtcarajanlat20167tao_1471535038.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2016-08-18 17:43:58)
d5b3a562c00f03499e6e795bad3e13e0a9f623f2117cd2d795982e024e766c78
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1461340299.pdf (Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2016-04-22 17:51:39) 46265a146b6e4ea07c233f849f49461fbd1b5acb53aefae8af2bb2aa27408322
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidijbefize_1461823986.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2016-04-28 08:13:06)
d4ccf9981081609c29fc9201b4d8a38fe3029497a71a7abdfb55a96092786682
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas_1461340370.pdf (Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2016-04-22 17:52:50) 61f9269b9e200f127bf7804399aec91b9561abd672181e64f2abfb3a6318beed
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
sportfejlesztesiprogramunkesetebe_1462003403.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-30 10:03:23)
228877220cadbe13bdbf3048502e87f6fb9b4614139696b52bbd80396daf7982
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
sportfejlesztesiprogramunkesetebe_1462003424.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-30 10:03:44)
228877220cadbe13bdbf3048502e87f6fb9b4614139696b52bbd80396daf7982
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