
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Pázmándfalu Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Pázmándfalu KSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Részben jogosult

Tagsági azonosítószám  797

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Nincs

Adószám  19881595-1-08

Bankszámlaszám  65700165-14008317-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9085  Város  Pázmándfalu

Közterület neve  Fő  Közterület jellege  út

Házszám  64  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9085  Város  Pázmándfalu

Közterület neve  Fő  Közterület jellege  út

Házszám  64  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 470 070  Fax  +36 96 470 070

Honlap  www.pazmandfalu.hu  E-mail cím  iroda@pazmandfalu.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  dr. Szaiff László Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 650 42 08  E-mail cím  dr.szaiff@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

dr. Szaiff László Tibor +36 30 650 42 08 dr.szaiff@gmail.com

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

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

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,2 MFt 0,2 MFt 3,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,25 MFt 0,28 MFt 0,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 7 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,36 MFt 0,18 MFt

Összesen 0,45 MFt 0,84 MFt 11,08 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,35 MFt 0,4 MFt 0,45 MFt

Anyagköltség 0,05 MFt 0,34 MFt 6,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 3,35 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,05 MFt 0,1 MFt 0 MFt

Összesen 0,45 MFt 0,84 MFt 10,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,35 MFt 0,4 MFt 0,45 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)

955 204 Ft 19 104 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 321 121 Ft 126 422 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 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

Pázmándfalu Község 1020 fő lakosú, 20 %-os roma nemzetiségi által lakott község, mely Győrtől mintegy 15 km-re található. A kisebbségi fiatalok nagy százalékban
sportolnak a Pázmándfalu Községi Sportegyesületben, ugyanakkor elmondható, hogy az összes igazolt játékos mintegy 90 %-a helyi kötődésű, ami a helyi
összefogás erejét is mutatja. Az Egyesület jelenleg önálló öltöző épülettel bír, mely beruházás a 2013/14 évi "Előminősítéses pályázat"-ban elnyert támogatásnak
köszönhetően valósult meg. Az Egyesület jelenleg 60 igazolt játékossal bír, 2 csapat: felnőtt és tartalék csapat játszik a GY-M-S Megyei Pálya-Vasút III. osztály Keleti
csoportjában. A felnőtt csapat jelenleg a negyedik helyen áll 24 forduló után 49 ponttal, ami az előző évi teljesítményhez képest (a bajnokságot 7 ponttal zárva)
jelentős előrelépés. Az Egyesület játékosai önként vállalják a Pázmándfalui Napsugár Óvoda labdarúgást kedvelő óvodásai részére edzések megtartását, hosszú
távon biztosítva ezáltal az Egyesület játékos utánpótlását, ugyanakkor a következő szezontól szeretnénk a helyi utánpótlásban rejlő humán erőforrásokat is
kihasználva, a bajnokságban is elindulni és megmérettetni magunkat. 

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

A beruházás keretében új korlátot és kerítést, valamint labdafogó hálót szeretnék telepíteni, ezzel is növelve a település sporttelepének biztonsági és
komfortfokozatát, egyben eleget is téve az MLSZ infrastruktúra szabályzatában foglaltaknak. A beruházás nagymértékben elősegíti a biztonságos sportesemény
szervezést, valamint a mérkőzések játékidejének növelését is, hiszen kevesebb idő telik el a labda vissza hozatalával. A labdafogó hálóra az új, MLSZ-által is
támogatott sportöltöző épület üveg nyílászáróinak megóvása miatt is szükség van. Az új sporttelep kialakítása 2012-től fokozatosan történt meg az elmúlt négy év
alatt. A pálya kialakítása, az öltöző épület megvalósítása voltak az első, és elengedhetetlen lépések a kitűzött célok elérésében, jelenleg pedig szükséges lenne a
továbblépés a létesítmény biztonságát, és a komfortosabb játékélményt jelentő elemek megvalósítására, úgy mint a kerítés, korlát, és a labdafogó háló. Az Egyesület
rendelkezésére álló labdarúgópályája jelenleg nem rendelkezik kiépített öntözőrendszerrel ugyanakkor, évek óta szükségszerű a rendszeres öntözés megoldása. Az
öntözés jelenleg kalapácsos szórófejekkel történik, amelynek telepítése, átszerelése egyrészt jelentős időigénnyel jár, emellett minőségileg sem a legjobb megoldás,
továbbá állandó felügyeletet igényel. Az automata öntöző rendszer kialakítása képes lesz biztosítani az edzésekhez és mérkőzésekhez a megfelelő minőségű
futballpálya meglétét. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2016.07.01-2017.06.30. A projekt infrastrukturális részének
megvalósítása a támogatásoknak a Sportegyesület számlájára történő beérkezésétől függetlenül 1-3 hónapon belül megvalósítható. A labdafogó háló, a kerítés,
valamint a korlát felállítása, és kivitelezése 1-1,5 hónapon belül megvalósítható. A tervezett öntözőrendszer üzembe helyezése 2017. június közepére valósulna meg,
mely összességében a munkálatok megkezdésétől számítva 3 hónapot venne igénybe. A sportfelszerelés beszerzése 1 hónap alatt lebonyolítható, a megrendeléstől
a szállításig. projekt időtartama: 2016. július 01. - 2017. június 30-ig. A korlát, kerítés és a labdafogó háló építése és bővítése kivitelezési tevékenység, és a tárgyi
eszköz beszerzés ütemterve: I.) Földmunka, és tereprendezési munkálatok: 2017. február 20-28-ig. II.) A kerítés, labdafogó háló és korlát alapozási, munkálatai:
2017. március 1-15-ig. III.) A kerítés, labdafogó háló és korlát felszerelése: 2017. március 16-31-ig. IV.) Az automata öntözőrendszer telepítésével kapcsolatos
földmunkák elvégzése: 2017. május 1-5-ig. V.) Az öntözőrendszer telepítése: 2017. május 6-15-ig. VI.) Az öntözőrendszer próbaüzeme: 2017. május 16-tól, 2017.
június 30-ig. VII.) A sportfelszerelés, hordozható kapu, notebook, fűkasza beszerzése: 2017. február 1-28-ig. 

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

Az infrastrukturális fejlesztés kapcsolódik a 2014. évben az MLSZ országos sporttelep felújítási program előminősítési eljárás II. ütemére benyújtott pályázat
értékelésének eredménye (Pályázat iktatószáma: be/EM-6998/2014, Támogatói döntés iktatószáma: ki/EMJH01-6998/2014) alapján kiadott támogatói határozathoz.
A 2016/2017-es évadban az Egyesület kiemelkedő szerepet szán az infrastrukturális feltételek javítására, a pálya fejlesztésére, mely hosszú távon fenntartható és
működtethető. Célja, hogy a következő években az utánpótlás-nevelésben is fokozottabb részt vállaljon, és a fiatalokat fokozatosan bevonja az Egyesület munkájába.
Ezt szolgálja közvetett módon a pálya infrastruktúra fejlesztése keretében az új öntözőrendszer kialakítása, valamint a kerítés, és korlát, valamint a labdafogó háló
telepítése. További cél az infrastrukturális feltételek javítása mellett a pálya és az eszközpark fejlesztése is. A pázmándfalui gyerekek életében fontos szerepet játszik
a sport, a jövőbeni terveik között is nagy szereppel bír a labdarúgás. Ehhez egy olyan megfelelő infrastruktúrát szeretne kialakítani az Egyesület, amely megalapozza
a szakmai munka feltételeit, ezen költségekhez igényelt támogatások hozzájárulnak munkájuk hatékonyabban és eredményesebben történő végzéséhez. Az
Egyesület törekszik társadalmi kapcsolatainak szélesítésére. Együttműködik Pázmándfalu Község Önkormányzatával és a helyi óvodával is, melyek keretében
sportolási lehetőséget biztosít helyi lakosokon felül, az óvodába járó gyerekek számára. Az Egyesület ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus
viszonyának kialakítását a sportolás, a szabadidő hasznos eltöltése területén, valamint a jövőben is támogatni kívánja a fiatalkorú sportolók labdarúgó versenyeken, a
községi sport rendezvényeken való részvételét. Célja, ezen tevékenységek összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása, melyeket az elmúlt
években saját erőből, önkormányzati, illetve szülői támogatás révén finanszírozták. Az Egyesület sportfejlesztési programja tökéletesen alkalmazkodik a
szakszövetségi stratégiához, valamint a korábbi években beadott sportfejlesztési programhoz. A pályázat keretében jelentős infrastruktúrafejlesztés valósul meg,
mely hosszú távú eredményeket hoz és fenntartható. 

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

Amennyiben a program megvalósul, úgy annak a társadalmi hatásai egyértelműen előnyösebb helyzetet idéznek elő, a jelenlegi állapotnál, hiszen egy kerítéssel
körbekerített, korláttal ellátott létesítmény, mind a játékosok, mind pedig a nézők érdekeit egyaránt szolgálja, míg a labdafogó háló létesítése a vagyonbiztonság
nagyobb érvényesülését jelenti. A település mintegy 20 %-os roma nemzetiségi által lakott, így a sportéletben is figyelmet fordítunk a társadalmi csoportok és a
különböző korosztályok közötti, valamint az egyéb különbségek csökkentésére. Ezt a célt szolgálja többek közt a sportfelszerelés beszerzés is, mely a meglévő
társadalmi különbségeket is csökkenti azzal, hogy az Egyesület tagjai egységes viseletben tudnak megjelenni sporteseményeken, ezzel az Egyesületet, és a
Települést is képviselve. A sport nevelő, integráló hatása révén az érintett csoportok kevesebb időt, és energiát fordítanak a deviáns magatartásformák követésére. A
labdarúgás évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a település sportéletében. Az elmúlt években az Egyesület egyre nagyobb figyelmet fordított a fiatalokra, így az
idényre beadott sportfejlesztési program is erre összpontosít. A fokozatos fejlesztések, várhatóan az eredményesség javulásával és az utánpótlás korú igazolt
labdarúgók számának növekedésével fog járni. Az utánpótlás nevelésben résztvevő fiatalok rendszeresen sportoló felnőttekké válnak, amellyel a sportgazdaság
fejlődéséhez, bevételeinek növeléséhez is hozzájárulnak. A pályázatban elnyert támogatás segítségével az Egyesület képes lesz nagy tömegű játékoskeret
megteremtésére, ugyanis a kialakított feltételek és a megfelelő szakmai munka lehetőséget teremt a sport vonzóvá tételére a gyerekek körében. Mindezek további
bevételeket jelentenek az Egyesületnek, mely stabil anyagi helyzetet teremtene. A program fenntarthatóságát elsősorban az infrastrukturális fejlesztések hosszú távú
használhatósága biztosítja.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés sport-szett db 20 33 103 Ft 662 060 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 2 103 759
Ft

207 518 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 1 26 543 Ft 26 543 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 1 149 900
Ft

149 900 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűkasza db 1 249 900
Ft

249 900 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 1 40 000 Ft 40 000 Ft

1 335 921 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

sport-szett A felnőtt csapat részére sportfelszerelés (mez, nadrág, sportszár, edző melegítő, utazó melegítő, szélkabát, téli kabát, sapka,
feliratozás, nadrág, stb.) biztosítása az elhasználtak helyébe.

kapu 5x2 méter Tekintettel arra, hogy jelenleg még nincsen edzőpálya kialakítva, a center pályán folynak az edzések. Szükséges lenne a pálya
kapuk előtt fekvő gyepének a megóvása céljából két hordozható alumínium kapu beszerzése, így az edzések bonyolíthatóak
lennének a pálya egyéb részein is.

kapuháló 5x2 méter Az előző pontban beszerzésre kerülő kapuhoz háló beszerzése is szükséges.

számítógép, laptop Az MLSZ elvárása, hogy a mérkőzések jegyzőkönyvezése elektronikus formában történjen. Jelenleg az Egyesület nem
rendelkezik megfelelő informatikai eszközzel a mérkőzések jegyzőkönyveinek elkészítésére, és a különböző elektronikus
statisztikák, adatszolgáltatások továbbítására, valamint a hatóságokkal, társszervezetekkel történő elektronikus kapcsolattartás
céljára. Jelenleg az Egyesület egy használt régi típusú asztali számítógépet használ, ugyanakkor egy modern, hordozható laptop
nagy mértékben megkönnyítené az adminisztráció, és a kapcsolattartás elektronikus formában történő gyakorlását, az egyesület
napi ügyeinek intézését, dokumentálását.

fűkasza Figyelemmel arra, hogy a sporttelep nagy része zöldfelületből áll, így a megfelelő karbantartás, és a gyomnövényekkel (pl.
parlagfű) szembeni védekezés érdekében szükséges lenne egy nagy teljesítményű fűkasza beszerzése. A rendelkezésre álló
fűnyíró kisgép mellé, mintegy annak kiegészítésére kerülne alkalmazásra, azokon a helyeken (egyenetlen talajon, az öltözők
mellett és mögött) ahova a fűnyíró kisgép nem, vagy nehezen lenne alkalmazható.

kapuháló 7x2 méter A jelenleg bajnoki mérkőzéseken használt 7*2 m-es nagykapuhoz tartozó háló, már nagyon elhasznált állapotban van, több
helyen elszakadt, így a bajnoki mérkőzések előtt annak felhelyezése a keretre, és játékra alkalmassá tétele problémás.
Szükséges lenne egy új háló beszerzése, hogy ne a mérkőzések előtt kelljen a háló használhatóságát biztosítani.

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)

926 548 Ft 9 552 Ft 19 104 Ft 955 204 Ft 409 373 Ft 1 355 025 Ft 1 364 577 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)

Biztonsági
beruházás

biztonsági korlát építése 2016-07-01 2017-05-30 2017-06-01 2 133 600
Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

2016-07-01 2017-05-30 2017-06-01 584 200 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés kapuval 2016-07-01 2017-05-30 2017-06-01 2 472 563
Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2016-07-01 2017-05-15 2017-07-01 3 650 177
Ft

8 840 540
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

biztonsági korlát építése Az MLSZ infrastruktúra szabályzatában meghatározott biztonsági korlát létesítése elvárás a biztonságos mérkőzés lebonyolítás
szempontjából. Jelenleg a pálya körüli korlát felállítása financiális okokból csak részben valósult meg, amikor az új pálya
kialakításra került 2012-ben. Most szeretnénk a pálya köré teljes mértékben a korlátok felállítását kivitelezni.

labdafogó háló
tartószerkezettel (beépített)

A pálya jelenleg nem rendelkezik labdafogó hálóval, ezért szeretnénk a mérkőzések, valamint az edzések komfortosabbá tételét
a labdafogó szerkezet felállításával megvalósítani. A labdafogó hálóra az új, MLSZ-által is támogatott sportöltöző épület üveg
nyílászáróinak megóvása miatt, valamint a mérkőzések alatt a parkolóban álló autók vagyoni épségének megóvása miatt is
szükség lenne.

biztonsági kerítés kapuval Az MLSZ infrastruktúra szabályzatában meghatározott biztonsági kerítés létesítése elvárás a biztonságos mérkőzés lebonyolítás
szempontjából. Jelenleg a pálya körüli biztonsági kerítés felállítása financiális okokból elmaradt, amikor az új pálya kialakításra
került 2012-ben. Most szeretnénk a pálya köré 220 m hosszan a kerítés felállítását kivitelezni.

öntözőrendszer kiépítése Az Egyesület rendelkezésére álló labdarúgópályája jelenleg nem rendelkezik kiépített öntözőrendszerrel ugyanakkor, évek óta
szükségszerű lenne a rendszeres öntözés megoldása. Az öntözés jelenleg kalapácsos szórófejekkel történik, amelynek
telepítése, átszerelése egyrészt jelentős időigénnyel jár, emellett minőségileg sem a legjobb megoldás, továbbá állandó
felügyeletet igényel. Az automata öntözőrendszer kialakítása képes lesz biztosítani az edzésekhez és mérkőzésekhez a
megfelelő minőségű futballpálya meglétét.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Biztonsági
beruházás

biztonsági korlát
építése

Egyéb 9085
Pázmándfalu
Fő út
17/1

383/1 Egyéb

Pálya-
infrastr.
bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

Egyéb 9085
Pázmándfalu
Fő út
17/1

383/1 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
kapuval

Egyéb 9085
Pázmándfalu
Fő út
17/1

383/1 Egyéb

Pálya-
infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Egyéb 9085
Pázmándfalu
Fő út
17/1

383/1 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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
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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. 6 131 488 Ft 63 211 Ft 126 422 Ft 6 321 121 Ft 2 709 052
Ft

8 966 962 Ft 9 030 173 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

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

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

19 104 Ft 19 104 Ft 9 552 Ft 28 656 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 126 422 Ft 126 422 Ft 63 211 Ft 189 633 Ft

Összesen 145 526 Ft  218 289 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem 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 nyomon követését,az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása. - könyvvizsgálói
feladatok ellátása ( amennyiben szükséges )

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 nyomon követését,az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása. - könyvvizsgálói
feladatok ellátása ( amennyiben szükséges )
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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: Pázmándfalu, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott dr. Szaiff László Tibor (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: Pázmándfalu, 2016. 05. 02.
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Mellékletek

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

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

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

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Pázmándfalu, 2016. 05. 02.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 7 058 036 Ft 72 763 Ft 145 526 Ft 7 276 325 Ft 3 118 425 Ft 10 321 987 Ft 10 394 750 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

926 548 Ft 9 552 Ft 19 104 Ft 955 204 Ft 409 373 Ft 1 355 025 Ft 1 364 577 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 131 488 Ft 63 211 Ft 126 422 Ft 6 321 121 Ft 2 709 052 Ft 8 966 962 Ft 9 030 173 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 7 058 036 Ft 72 763 Ft 145 526 Ft 7 276 325 Ft 3 118 425 Ft 10 321 987 Ft 10 394 750 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)

cimpld.pazmand.kse20160224832016041_1460747987.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2016-04-15 21:19:47)
293136b85aa9d5ea40377fcf16e8938072a091c316959cad9c681236a3d02c19

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

pazmandfalu_kse_finanszirozasiterv__1462220253.doc (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-05-02 22:17:33)
fe28c3235055b0071e68315362a034d3138b89047f824f45a22c72d8f08959f2

auto-szoft_nyilatkozat.pd_1462218053.pdf (Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2016-05-02 21:40:53)
cc03fe7bf6c841f6a65b92e92b45a655e8f65bdac1d48a4b4bae0c17ee080201

gallus_nyilatkozat_1462218076.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-05-02 21:41:16) 26af46c5846a414c5e546e95c846c8fb601bf98c228c32c4af385065cfcb742a

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

oltozokihasznaltsaga2015-2016_1461579316.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-25 12:15:16)
890d5021941b49972da18dbd65632b2ab90733c896b5dd25667b4422214ce399

pazmandfalukseedzesterve2015-201_1461579330.pdf (Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2016-04-25 12:15:30)
78ca50ea77dd8a33519c77b5506ccc876f7746643d8b87e8ea7aadbf9f1ff9cf

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

kivonat_pazmandfalukse_torvenyszek_1460747966.pdf (Szerkesztés alatt, 666 Kb, 2016-04-15 21:19:26)
166237e8c3c3f655a9441b028abb11bbe5d4a561242aeefb690b3b28f7165889

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ig.ig.szolg.pazmandf.kse02342120160_1462193088.pdf (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2016-05-02 14:44:48)
08e7946856bf80c47d1841b176117cd82200f0e48e12959d2c35d4a7e0e34f69

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

1_pazmandfalu_kozsegi_sportegyesule_1461157917.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-20 15:11:57)
37b707c12549d9f854855e707cd17be81edd29fc7c4d665d9962de621b65b0f3

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epiteshatosag_igazolas20160430_2238_1462048930.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-30 22:42:10)
8400f3f40ac1fece9b40bf7f380291a0122129cc2318d7605cc1107b51e4a43c

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

epiteshatosag_igazolas20160430_2238_1462048903.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-30 22:41:43)
8400f3f40ac1fece9b40bf7f380291a0122129cc2318d7605cc1107b51e4a43c

nyil.palya.haszn.tao023043201604220_1461568009.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2016-04-25 09:06:49)
0754c7c541c9bb98ec4e2dfe6b5af33188f76ca3adf1e88266c333af20667f6b

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

sportpalya_hasznalati_megallapodas__1461084903.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-04-19 18:55:03)
e72a1a666a08563abb0ac2938a4971afd862dd67c5d821b7ce7cb7c409c27a9b

nyil.palya.haszn.tao023043201604220_1461567992.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2016-04-25 09:06:32)
0754c7c541c9bb98ec4e2dfe6b5af33188f76ca3adf1e88266c333af20667f6b

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

sportpalya.tullap022786201604181427_1461084928.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2016-04-19 18:55:28)
568271b792aecc0b4314a9e2ce75f0206ab258d3d3faa93278f33ff0b9215fbb

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

pazmandfalu_kse_finanszirozasiterv__1462220336.xlsx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-05-02 22:18:56)
ff47a07e0d755414e22775afd65d2871578a4349e0cbc402f5dfd3387a947245

pazmandfalukozsegsportegyesuleto_1462220369.pdf (Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2016-05-02 22:19:29)
68f2814837f1ff2774e4cd9777d1e185c5434a4fceb874afb7a5e372f996ffcd

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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