
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CVSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2577

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19893187-2-18

Bankszámlaszám  11747044-20009070-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9500  Helység  Celldömölk

Út / utca  Kolozsvár  Házszám  2

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9500  Helység  Celldömölk

Út / utca  Kolozsvár  Házszám  2

Telefon  +36 30 267 27 80  Fax  +36 95 420 378

Honlap  www.cvse.hu  E-mail cím  cvse@cellkabel.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Balázs Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 267 27 80  E-mail cím  cvse@cellkabel.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dummel Ottó +36 20 344 49 02 dummel.otto@cellkabel.hu

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 8 MFt 14,5 MFt 10,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 10 MFt 13 MFt 5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 2 MFt 3,2 MFt

Egyéb támogatás 3 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 21 MFt 29,5 MFt 18,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 9 MFt 11,72 MFt 12 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 1 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2 MFt 3,785 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 5 MFt 8 MFt 0,5 MFt

Összesen 20 MFt 27,505 MFt 17,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 1 MFt 1,5 MFt 2,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 3 MFt 0 MFt

be/SFP-9017/2015/MLSZ

2015-04-30 14:22 2 / 26



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 951 229 Ft 19 025 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 486 619 Ft 129 732 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

58 988 764 Ft 1 179 775 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 183 186 Ft 103 664 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

Celldömölk a Celldömölki kistérség sportéletében is központi szerepet tölt be. Itt található a kistérség legeredményesebb futballcsapata, jelenleg a megyei
I. osztály résztvevője. A korábban NBI/B-t is megjárt csapat nagy gondot fordít utánpótlás képzésre. Ennek kapcsán U7-től kezdve U19-ig minden korosztály
rendszeres futball lehetőséget kap. U7 és U11 között különböző tornákon szerepelnek, U13-tól kezdve pedig bajnoki rendszerben mérkőznek a korosztályos
csapatok. Minden csapat részére hetente több edzéslehetőség biztosított, így a délutánok folyamán a jelenlegi sportkomplexum pályáinak kihasználtsága
maximális. Délelőttönként a Városi Általános iskola közel 800 tanulója tölti testnevelés óráit a sportpályákon. A Városi Általános Iskolának évfolyamonként 1
sport orientált osztálya is van ahol hetente 5 testnevelés óra és kettő labdarúgóedzés szerepel az órarendben. Celldömölk a Bozsik Programban alközponti
szerepet tölt be, koordinálja a kistérség e programjában résztvevő csapatait, és természetesen fordulókat is rendez a tornán belül. Jelenleg kettő füves
nagyméretű szabványos labdarúgópálya és 1 db 40x65 m területű műfüves pálya található a városban. A meglévő műfüves pályán rendezik a városi
kispályás és a városi öregfiúk labdarúgó bajnokságot. A Celldömölki Városi Vasutas Sportegyesületnek pedig közel 100 fő utánpótlás korú és felnőtt
labdarúgója van. A jelenlegi városrészben a sportlétesítmény megvalósulása esetén egy sportkomplexum alakulhat ki a jövőben. A létesítmény nagy
szerepet fog betölteni a térségi utánpótlás nevelésben, mivel a megyében csak a megyeszékhelyen található hasonló komplexum. A földrajzi
elhelyezkedésünket kihasználva kistérségen túlnyúló hatással fog rendelkezni a fejlesztés. 

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

Sportegyesületünk futball szakosztályának célja olyan korszerű futball létesítmény létrehozása, mely a szurkolóknak és a csapatoknak is biztosítja az
elvárható korszerű feltételek biztosítását, mely egyrészt hosszú távon fejlődést biztosít a helyi futballnak, másrészt növeli a meglévő létesítmény vonzerejét
és ezáltal a kihasználtságát és gazdaságosságát is. Ennek megvalósítása érdekében a társasági adókedvezményekből kérelmezhető támogatást kívánunk
igénybe venni. Ezen támogatásra olyan forrásként tekintünk, melyek közép- és hosszú távon is a sport, ezen belül is a magyar futball érdekeit szolgálják,
megteremtik a fejlődés és a hatékony, gazdaságos működés alapjait.A beruházás helyszíne: Celldömölk, Kolozsvári u. 2., hrsz 1422.Beruházási program:
Meglévő labdarúgó-pálya kiszolgáló-lelátó épületének bővítése öltözővel és kondicionáló teremmel, valamint lelátójának lefedése és az épületen belül
nézőtéri vizesblokk kialakítása.Meglévő épületrész: A celldömölki futballpálya területén a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület a már meglévő
épületet egy új épületrésszel kívánja bővíteni. A meglévő, kétszintes épület a Kolozsvári utca és Uzsok utca találkozásánál áll. A bővítmény egy fedett
átjáróval csatlakozik a meglévő épület nyugati oldalához, vagyis a Kolozsvári utca és Csokonai Vitéz Mihály utca sarkán épül. A terület a tervezési területen
nem fásított, ott egy elöregedett, korszerűtlen, aszfaltburkolatú pálya található, mely a kivitelezés során bontandó. A bővítmény a meglévő terepszinthez
igazodik, a területen a telek síknak mondható. Az épület megközelítése a meglévő, felújítandó épület körüli járdán szintjében biztosított. A meglévő épület
megközelítőleg téglalap alaprajzú, kisebb kiugrókkal. A bővítmény kiszolgáló része hosszú, szalag-szerű kialakítású, melyhez a bemelegítő-edző csarnok
téglalap alaprajzú tömege csatlakozik. A meglévő épületben a futballpálya működéséhez szükséges kiszolgáló egységek működnek: öltözők, büfék,
vizesblokkok, irodák, pihenők, illetve a sportorvosi helyiség. A bővítményben egy bemelegítő-edző terem lesz, 4 újabb öltözőblokk (játékvezetők, hazai- és
vendégjátékosok részére), illetve raktárak (sportszer, ruha), kazánház és egy ruhatároló található.Bővítmény: A bővítmény két részből áll, a sportolók
részére kialakított edző-melegítő terem, illetve korszerű öltözők a kiszolgáló egységeikkel. A bővítmény alaprajza egyszerű: egy hosszú közlekedőre lesznek
felfűzve a csapatokat kiszolgáló helyiségek. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A tárgyi eszköz beruházás teljes bruttó költsége 117.348.000 Ft. Beruházás időtartama kezdéstől számított 9-10 hónap. A munkavégzés építési
engedélyköteles tevékenység. A sportfejlesztési program megvalósítása, annak elfogadása esetén, 2015. szeptember hónapban indulna és 2015.
júniusában kerülne sor az üzembe helyezésre. 2015/2016-es támogatási időszak ismertetése: az engedélyezési tervdokumentáció és az építési engedély
már részben rendelkezésünkre áll. A kiviteli tervdokumentáció elkészítése, kivitelező megpályáztatását követően a kivitelezés során az alábbiak készülnek
el: új épületrész földmunkája, szerkezetépítési munkái, gépészeti és elektromos alapszerelési munkái, meglévő és új épületrész szakipari munkái, illetve
lelátó lefedés tartószerkezetének gyártása és szerelése 

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 Sportegyesület – összhangban a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszú távú sportfejlesztési stratégiájával – a futballra egy olyan hatékony eszközként
tekint, amely pozitív társadalmi, gazdasági hatások kiváltására képes. Célunk, hogy a celldömölki felnőtt labdarúgó csapat is zömében helyi, környékbeli
játékosokból álljon össze, akik a jól felépített utánpótlás-nevelési rendszerünkből kerülnek ki. A szövetség céljaival összhangban helyi szinten mi is arra
törekszünk a labdarúgás a celldömölki gyerekek mindennapi sportja legyen. Ehhez szeretnénk az iskolai és amatőr labdarúgást erősíteni, az igazolt
labdarúgók számát növelni. Erősítjük az együttműködés egyrészt a szövetséggel (képzések, Bozsik program), másrész az iskolákkal (toborzás, képzés) és így
próbáljuk a helyi képzési rendszerünket eredményesen működtetni és az igazán tehetséges labdarúgókat felfedezni, kiválasztani. A jövő zálogának
tervezett infrastruktúrafejlesztésünket tartjuk. A pályakorszerűsítés teljes mértékben összhangban van a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiai céljaival,
és rövid távú törekvéseivel. A Sportegyesület futball szakosztálya korábban már adott be sportfejlesztési programot. A Sportegyesület – összhangban a
Magyar Labdarúgó Szövetség hosszú távú sportfejlesztési stratégiájával – a futballra egy olyan hatékony eszközként tekint, amely pozitív társadalmi,
gazdasági hatások kiváltására képes. Kiemelt célunk az utánpótlásbázis biztosabb alapokra helyezése, kibővítése, és jelenlegi létszámának növelése. Iskolás
korban minél több gyermek bevonása a futballba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. Ennek érdekében céljaink között szerepel a Sportegyesület tagságának
megfelelő feltételrendszer kialakítása és biztosítása, tovább szélesítve ezzel a sportági piramis alapjait. Ehhez növelni kívánjuk a Sportegyesület
tömegbázisát és hosszú távon együtt kívánunk működni az Önkormányzattal. 

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

Városban már most is jelentős a futballélet. Ennek fejlődését akadályozza az azt kiszolgáló létesítmény hiányosságai. Ezért a sportágfejlesztési program
megvalósításának eredményei hosszútávon kedvező, a jelenlegi kedvező tendenciákat felerősítő hatásokat eredményeznek a település és az ott élők
tekintetében, melyeket az alábbi területeken várjuk. Társadalmi hatás: növekszik a sportág és vele együtt a sportolás helyi vonzereje, nő a futball sportot
választók száma, ennek kedvező egészségmegőrző, -javító hatásával együtt. Emellett mint csapatsport hozzájárul a helyi közösségek összetartó erekének
növelésére, megtartására. Gazdasági hatás: az itt megrendezett mérkőzések, illetve korszerű kiszolgáló létesítménnyel a vendégcsapatok részére biztosított
pályahasználat egyrészt nagyobb bevételt termel magának a Sportcsarnok üzemeltetőjének (bérleti díj, jegyárbevétel, büfé, stb.), másrészt nagyobb
bevételt termel a városnak (a növekvő idegenforgalmi bevételekkel) Ha nem sikerül a tervezett létesítmény beruházás, akkor az utánpótlás képzés
megrekedt vagy akár vissza is fejlődik. A korral az emberek igényei is fejlődnek, a gyereket nem fogjuk a sporthoz csábítani, ott megtartani A látvány
csapatsportok támogatására vonatkozó, a társasági és osztalékadóról szóló törvény adta sporttámogatások hatékony felhasználása, az önkormányzat
segítsége és a megvalósuló beruházás garantálják, hogy programunk hosszú távon is vonzó marad, fejlődik a futball a klubunknál, a projekt fenntartható
marad. A városban már most is jelentős futball sport zajlik. Ennek fejlődését akadályozza az azt kiszolgáló létesítmény hiányosságai. Ezért a
sportágfejlesztési program megvalósításának eredményei hosszútávon kedvező, a jelenlegi kedvező tendenciákat felerősítő hatásokat eredményeznek a
település és az ott élők tekintetében, melyeket az alábbi területeken várjuk.Társadalmi hatás: növekszik a sportág és vele együtt a sportolás helyi vonzereje,
nő a futball sportot választók száma, ennek kedvező egészségmegőrző, -javító hatásával együtt. Emellett mint csapatsport hozzájárul a helyi közösségek
összetartó erejének növelésére, megtartására. Gazdasági hatás: az itt megrendezett mérkőzések, illetve korszerű kiszolgáló létesítménnyel a
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vendégcsapatok részére biztosított pályahasználat egyrészt nagyobb bevételt termel (bérleti díj, jegyárbevétel, büfé, stb.), a városnak (a növekvő
idegenforgalmi bevételekkel).
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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)

pályamunkás szertáros Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 122 000 Ft 34 160 Ft 1 873 920 Ft

160 12 122 000 Ft 34 160 Ft 1 873 920 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

pályamunkás szertáros két füves és két műfüves pályának karbantartása és kiszolgáló épületnek a takarítása, rendben tartása

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

922 691 Ft 9 512 Ft 19 025 Ft 951 229 Ft 951 229 Ft 1 892 945 Ft 1 902 457 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

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

2015/16 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)

Öltözőépület
bőv.

Öltöző (két szint a 4
öltöző vizesblokkal+bírói
öltöző

2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 78 000 000
Ft

Öltözőépület
bőv.

téri vizesblokk a meglévő
épületben

2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 4 500 000
Ft

Tervezési díj kiviteli tervek 2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 4 500 000
Ft

Tervezési díj engedélyes tervek 2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 2 540 000
Ft

Öltözőépület
bőv.

műszaki ellenőrzés 2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 2 032 000
Ft

91 572 000
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Öltöző (két szint a 4 öltöző
vizesblokkal+bírói öltöző

A sportfejlesztési program célja a meglévő épület fejlesztése fedett futball-lelátóval, illetve öltözőblokk létrehozásával,
mely lehetővé teszi helyi és országos szintű futballmérkőzések korszerű kiszolgálását mind a nézők, mind a játékosok
vonatkozásában. Szakmai tartalma: Fentiek érdekében olyan épületfejlesztés kerül megvalósításra, melynek egyik eleme
korszerű épületszárnnyal történő bővítés csapatöltözőkkel, vizesblokkal és edzőteremmel, a másik eleme a meglévő
lelátó lefedése oly módon, hogy annak tartószerkezete a televíziós közvetítés során a pályatérbe ne okozzon kitakarást.
Ezek által jelentősen emelhető mind a nézőtéri kiszolgálás, mind a csapatok kiszolgálásának a színvonala.. Indokoltsága
Celldömölkön jelentős hagyománya van a futballnak, a településnek aktív futball sportja van. A sportfejlesztési program
szerinti fejlesztések megvalósulása jelentős előrelépést jelentene a helyi futball sportnak, jelentős fejlődést indukálna a
helyi sportéletben.

téri vizesblokk a meglévő
épületben

A sportfejlesztési program célja a meglévő épület fejlesztése fedett futball-lelátóval, illetve öltözőblokk létrehozásával,
mely lehetővé teszi helyi és országos szintű futballmérkőzések korszerű kiszolgálását mind a nézők, mind a játékosok
vonatkozásában. Szakmai tartalma: Fentiek érdekében olyan épületfejlesztés kerül megvalósításra, melynek egyik eleme
korszerű épületszárnnyal történő bővítés csapatöltözőkkel, vizesblokkal és edzőteremmel, a másik eleme a meglévő
lelátó lefedése oly módon, hogy annak tartószerkezete a televíziós közvetítés során a pályatérbe ne okozzon kitakarást.
Ezek által jelentősen emelhető mind a nézőtéri kiszolgálás, mind a csapatok kiszolgálásának a színvonala.. Indokoltsága
Celldömölkön jelentős hagyománya van a futballnak, a településnek aktív futball sportja van. A sportfejlesztési program
szerinti fejlesztések megvalósulása jelentős előrelépést jelentene a helyi futball sportnak, jelentős fejlődést indukálna a
helyi sportéletben.

kiviteli tervek az épület fejlesztéshez kiviteli tervek készítése

engedélyes tervek az épület fejlesztéshez engedélyes tervek készítése

műszaki ellenőrzés a tárgyi eszköz beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja
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2015/16 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

Öltözőépület
bőv.

Öltöző (két szint a 4
öltöző vizesblokkal+bírói
öltöző

Öltöző 9500
Celldömölk
Kolozsvár
2

1422 15023 Saját

Öltözőépület
bőv.

téri vizesblokk a meglévő
épületben

Öltöző 9500
Celldömölk
Kolozsvár
2

1422 15023 Saját

Tervezési díj kiviteli tervek Öltöző 9500
Celldömölk
Kolozsvár
2

1422 Saját

Tervezési díj engedélyes tervek Öltöző 9500
Celldömölk
Kolozsvár
2

1422 Saját

Öltözőépület
bőv.

műszaki ellenőrzés Öltöző 9500
Celldömölk
Kolozsvár
2

1422 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 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

2015/16 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?

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 6 292 021 Ft 64 866 Ft 129 732 Ft 6 486 619 Ft 2 779 979 Ft 9 201 732 Ft 9 266 598 Ft

Utóf. 57 219 101 Ft 589 888 Ft 1 179 775 Ft 58 988 764 Ft 25 280 899
Ft

83 679 775 Ft 84 269 663 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 0 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 0 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 5 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 CELLDÖMÖLKI VSE U21 18 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U18 CELLDÖMÖLKI VSE U18 18 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U15 CELLDÖMÖLKI VSE U15 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz 3X2-es kapu db 2 155 000 Ft 310 000 Ft

Sporteszköz 3X2-es kapuháló db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz 7X2-es aluminium kapu db 2 275 000 Ft 550 000 Ft

Sporteszköz edző labdák db 50 4 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz meccs labda db 10 12 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés szerelés mez+short szett 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez+nadrág db 22 8 000 Ft 176 000 Ft

Sporteszköz 2X1-es kapu+háló db 4 38 000 Ft 152 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

2015/16 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 300001538 Egyéb 32 12 60 000 Ft 17 100 Ft 925 200 Ft

Edző 300001541 Egyéb 32 12 60 000 Ft 17 100 Ft 925 200 Ft

Edző 300002534 Egyéb 32 12 60 000 Ft 17 100 Ft 925 200 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

300001538 UEFA B U21 6 36

300001541 UEFA B U13 6 37

300002534 UEFA B U15 6 14
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 828 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 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 2 775 600 Ft

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

Összesen 5 603 600 Ft

2015/16 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)

5 027 690 Ft 51 832 Ft 103 664 Ft 5 183 186 Ft 575 910 Ft 5 707 264 Ft 5 759 096 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 19 025 Ft 19 025 Ft 9 512 Ft 28 537 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 129 732 Ft 129 732 Ft 64 866 Ft 194 598 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 1 179 775 Ft 1 179 775 Ft 589 888 Ft 1 769 663 Ft

Utánpótlás-nevelés 103 664 Ft 103 664 Ft 51 832 Ft 155 496 Ft

Összesen 1 432 196 Ft  2 148 294 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program célja a meglévő épület fejlesztése fedett futball-lelátóval, illetve öltözőblokk létrehozásával,
mely lehetővé teszi helyi és országos szintű futballmérkőzések korszerű kiszolgálását mind a nézők, mind a játékosok
vonatkozásában. Szakmai tartalma: Fentiek érdekében olyan épületfejlesztés kerül megvalósításra, melynek egyik eleme
korszerű épületszárnnyal történő bővítés csapatöltözőkkel, vizesblokkal és edzőteremmel, a másik eleme a meglévő
lelátó lefedése oly módon, hogy annak tartószerkezete a televíziós közvetítés során a pályatérbe ne okozzon kitakarást.
Ezek által jelentősen emelhető mind a nézőtéri kiszolgálás, mind a csapatok kiszolgálásának a színvonala.. Indokoltsága
Celldömölkön jelentős hagyománya van a futballnak, a településnek aktív futball sportja van. A sportfejlesztési program
szerinti fejlesztések megvalósulása jelentős előrelépést jelentene a helyi futball sportnak, jelentős fejlődést indukálna a
helyi sportéletben.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program célja a meglévő épület fejlesztése fedett futball-lelátóval, illetve öltözőblokk létrehozásával,
mely lehetővé teszi helyi és országos szintű futballmérkőzések korszerű kiszolgálását mind a nézők, mind a játékosok
vonatkozásában. Szakmai tartalma: Fentiek érdekében olyan épületfejlesztés kerül megvalósításra, melynek egyik eleme
korszerű épületszárnnyal történő bővítés csapatöltözőkkel, vizesblokkal és edzőteremmel, a másik eleme a meglévő
lelátó lefedése oly módon, hogy annak tartószerkezete a televíziós közvetítés során a pályatérbe ne okozzon kitakarást.
Ezek által jelentősen emelhető mind a nézőtéri kiszolgálás, mind a csapatok kiszolgálásának a színvonala.. Indokoltsága
Celldömölkön jelentős hagyománya van a futballnak, a településnek aktív futball sportja van. A sportfejlesztési program
szerinti fejlesztések megvalósulása jelentős előrelépést jelentene a helyi futball sportnak, jelentős fejlődést indukálna a
helyi sportéletben.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési program célja a meglévő épület fejlesztése fedett futball-lelátóval, illetve öltözőblokk létrehozásával,
mely lehetővé teszi helyi és országos szintű futballmérkőzések korszerű kiszolgálását mind a nézők, mind a játékosok
vonatkozásában. Szakmai tartalma: Fentiek érdekében olyan épületfejlesztés kerül megvalósításra, melynek egyik eleme
korszerű épületszárnnyal történő bővítés csapatöltözőkkel, vizesblokkal és edzőteremmel, a másik eleme a meglévő
lelátó lefedése oly módon, hogy annak tartószerkezete a televíziós közvetítés során a pályatérbe ne okozzon kitakarást.
Ezek által jelentősen emelhető mind a nézőtéri kiszolgálás, mind a csapatok kiszolgálásának a színvonala.. Indokoltsága
Celldömölkön jelentős hagyománya van a futballnak, a településnek aktív futball sportja van. A sportfejlesztési program
szerinti fejlesztések megvalósulása jelentős előrelépést jelentene a helyi futball sportnak, jelentős fejlődést indukálna a
helyi sportéletben.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program célja a meglévő épület fejlesztése fedett futball-lelátóval, illetve öltözőblokk létrehozásával,
mely lehetővé teszi helyi és országos szintű futballmérkőzések korszerű kiszolgálását mind a nézők, mind a játékosok
vonatkozásában. Szakmai tartalma: Fentiek érdekében olyan épületfejlesztés kerül megvalósításra, melynek egyik eleme
korszerű épületszárnnyal történő bővítés csapatöltözőkkel, vizesblokkal és edzőteremmel, a másik eleme a meglévő
lelátó lefedése oly módon, hogy annak tartószerkezete a televíziós közvetítés során a pályatérbe ne okozzon kitakarást.
Ezek által jelentősen emelhető mind a nézőtéri kiszolgálás, mind a csapatok kiszolgálásának a színvonala.. Indokoltsága
Celldömölkön jelentős hagyománya van a futballnak, a településnek aktív futball sportja van. A sportfejlesztési program
szerinti fejlesztések megvalósulása jelentős előrelépést jelentene a helyi futball sportnak, jelentős fejlődést indukálna a
helyi sportéletben.
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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: Celldömölk, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Balázs Béla (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Celldömölk, 2015. 04. 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

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)

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Celldömölk, 2015. 04. 30.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő nem releváns 0 0 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő nem várható változás 3 3 0%

Edzőtáborok száma db nem releváns 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db fejlesztés/bővítés
történhet

1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 fejlesztés/bővítés
történhet

1 1 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 922 691 Ft 9 512 Ft 19 025 Ft 951 229 Ft 951 229 Ft 1 892 945 Ft 1 902 457 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 63 511 122 Ft 654 754 Ft 1 309 507 Ft 65 475 383 Ft 28 060 878 Ft 92 881 507 Ft 93 536 261 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 292 021 Ft 64 866 Ft 129 732 Ft 6 486 619 Ft 2 779 979 Ft 9 201 732 Ft 9 266 598 Ft

- ebből utófinanszírozott 57 219 101 Ft 589 888 Ft 1 179 775 Ft 58 988 764 Ft 25 280 899 Ft 83 679 775 Ft 84 269 663 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 027 690 Ft 51 832 Ft 103 664 Ft 5 183 186 Ft 575 910 Ft 5 707 264 Ft 5 759 096 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 69 461 504 Ft 716 098 Ft 1 432 196 Ft 71 609 798 Ft 29 588 016 Ft 100 481 716
Ft

101 197 814 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 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)

alairasinyilatkozat_1429619077.pdf Szerkesztés alatt, 594 Kb, 2015-04-21 14:24:37)
f3152b340caa2c1894bd35d97562ab6785b0156d0edae1134ca2514ea23ab1ae

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

beruhazasfinanszirozasiterveesf_1430224164.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:29:24)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

elkeszultletesitmenyhasznositasi_1430224178.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:29:38)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

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

cegkivonat1oldal_1429619105.pdf Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2015-04-21 14:25:05)
af673f54d6a2917f0a6a861ad9e384b1284862360cfe2997bc2d49d6ebfc02a1

cegkivonat2oldal_1429619113.pdf Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2015-04-21 14:25:13)
cc5f6cae7d6f52a828f32f7eaa5dc9cb16fc355a0652c163eba49b4a49a22615

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

igszoldijak0001mlsz_1430308561.pdf Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2015-04-29 13:56:01)
8aa0949412654576c3b48a6b5cc0d22922488cd2f72ea8712005757ec09c00cb

igazgatasiszolg.dijfociazegyesu_1430376425.pdf Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2015-04-30 08:47:05)
7158427b001665f0d20e859e1f6b024a24fb08af3038239cd4a1709af5b0f1de

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

cvsekoztartozasmentesigazolas_1429619313.pdf Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2015-04-21 14:28:33)
4eab4eefc5ca23b8264c53d1aab954820b21fbfc319fae81091010bd755b688f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

egyebjogeroshatosagiengedelyek_1430224141.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:29:01)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

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

alairttulajdonosihozzajarulonyil_1429704867.pdf Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-22 14:14:27)
70fa1c5d58915c9e5b753699712f1fa5d2444fefd504f29d795c5a4b22e35e27

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

alairttulajdonosihozzajarulonyil_1429704848.pdf Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-22 14:14:08)
70fa1c5d58915c9e5b753699712f1fa5d2444fefd504f29d795c5a4b22e35e27

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

focistulajdonilap_1429620269.pdf Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2015-04-21 14:44:29)
b289de7a7258c2d470a58e039762a511faaa42ac1b25604d81cfe0f8df7bb77b

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

alairttulajdonosihozzajarulonyil_1430224651.pdf Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-28 14:37:31)
70fa1c5d58915c9e5b753699712f1fa5d2444fefd504f29d795c5a4b22e35e27

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

reszletezettkoltsegterv_1430224225.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:30:25)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

megvalositanikivantprojektelemmu_1430224234.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:30:34)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

be/SFP-9017/2015/MLSZ

2015-04-30 14:22 26 / 26


		2015-04-30T14:22:22+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.


		2015-04-30T14:22:33+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




