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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Putnok Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Putnok VSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

116

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18409954-2-05

Bankszámlaszám

10300002-10532674-49020014

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3630

Város

Putnok

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

út

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3630

Város

Putnok

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

út

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 286 93 62

Fax

Honlap

www.putnokvse.hu

E-mail cím

putnokvse@gmail.com

E-mail cím

negrutz.agoston@kazincbarcika.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Negrutz Ágoston

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 915 28 59

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Knopp Richard

+36 70 454 92 82

E-mail cím
knoppricsi@freemail.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

2016-12-16 15:43

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

14,5 MFt

22,5 MFt

14,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3,3 MFt

1,4 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

17,4 MFt

125,3 MFt

155 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

12,7 MFt

12 MFt

Összesen

35,2 MFt

161,9 MFt

182,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4,7 MFt

5,2 MFt

9,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8,4 MFt

1,3 MFt

13 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,6 MFt

7,6 MFt

250 MFt

Összesen

16,7 MFt

14,1 MFt

272,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

16,7 MFt

14,1 MFt

272,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2016-12-16 15:43
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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)

18 829 170 Ft

376 583 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 046 797 Ft

100 936 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

22 524 290 Ft

423 686 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-16 15:43
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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
A Putnok Városi Sportegyesület a Tao támogatásnak köszönhetően folyamatosan fejleszti infrastruktúráját és tárgyi eszközeit amelyek állapota sajnos ezelőtt rendkívül rossz állapotban volt. A
Várady Béláról elnevezett Sportközpont épülete 2016 -os év 2. negyedévében készült el aminek megvalósulása óriási változást jelent a Sportegyesület és maga Putnok város életében is. Az
épület külső és belső átalakításokon ment keresztül aminek köszönhetően sokkal jobb helykihasználással több és minőségibb öltözők lettek ,a vizesblokk kicserélésre került, az elektromos
hálózat is modernebb lett . Az irodák egy szint emeléssel elkülönültek igy az irodai munka és sport élet egymástól külön lehet ami a mai kor igényeinek felel meg. A tárgyi eszközök beszerzése
ami a minőségibb munkát teszi lehetővé biztosítva a pálya karbantartása, fűnyírása szempontjából.Az egyesület az U7-U13 csapatokkal foglalkozik együttműködésben a Sajóvölgye Focisulival,
ahová tovább adja a tehetséges gyerekeket ,illetve edzőik is szakmai együttműködésben vannak.Az egyesület célja Putnok és közvetlen közelében lévő ügyes általános iskolás gyerekek
leigazolása és versenyeztetése . A jelenlegi fejlesztések nagy lökést adnak a gyerekeknek és szüleiknek mert ilyen komfort változás különösen ezen a vidéken ritka és nagyobb számban és
szívesebben jönnek el edzésekre . Az egyesületben dolgozó edzők szakmai felkészültsége és lokálpatriotizmusok okán hitelesek és a gyerek szeretik őket ,így biztosítva van a megfelelő
felkészítés . Az egyesület 4 fő edzőt foglalkoztat jelen állapotban nem célunk az edzői létszám növelése fontosnak tartjuk az állandóságot és kiszámíthatóságot.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az egyesület számára az épületünk felújítása volt a legnagyobb és legfontosabb projekt. Ezt követően az épület melletti parkoló kialakítása ami fontos és nélkülözhetetlen mert jelenleg nem
megoldott. A pályára érkező edzők ,játékvezetők , vezetők ,közvetlen hozzátartozók számára egy biztonságos védett letér kövezett parkolót szeretnék megterveztetni és megvalósítani . A
pályázat nyer talán még ebben az évben de a Tao források okán valószínűsíthető a következő év márciusa.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A parkoló kialakítsanak munkálatai nagyban függ a pozitív elbírálás időpontjától illetve a Tao feltöltés lehetőségétől. A realítás ugy tűnik 2017 év első negyed évében kezdődne meg a projekt
és valószínűsíthető hogy április végén átadásra kerülhetne.

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 Putnok Városi Sportegyesület az MLSZ 2011-es év stratégiai programjához alakította koncepcióját. Az egyesület szakmai megállapodást kötött a Sajóvölye Focisulival és kitűzték célként a
gyerekek tömegesítését ,a Bozsik intézményi és egyesületi programjaihoz való gyerekek behozatalát lébonyolításában való aktív részvételt, az edzők továbbképzését . Putnok Városi
Sportegyesület 2014 óta csak mint utánpótlás nevelő egyesület dolgozik nincs felnőtt csapata . A Sajóvölgye Focisulival együttműködve az MLSZ stratégiai pontjait szemelőtt tartva az
utánpótlás korú gyerek felfedezése , minden gyereknek lehetőséget adva a versenyzésre . A Két egyesület célja továbbá hogy segítse a település felnőtt csapatat, ezzel szintén az MLSZ
programjában szereplő utánpótlás korú játékosok versenyeztetését a felnőtt csapatban . Ebben a szezonban az nb3-as felnőtt labdarúgócsapatban a PVSE és Sajóvölgye Focisuliban
nevelkedett gyerekek közül 3 már játszanak, és a következő szezonban 5-6 főre emelkedik számuk. Ezen elvek alapján a klub ovis kortol a Bozsik programon keresztül együttműködve a
Sajóvölgyével egészen U19 kineveli a korosztályokat olyan edzőkkel akik közben a gyerekek tanárai is az általános és akár egy-két középiskolában is ezzel biztosítva az állandóságot a gyerek
és szülő számára, és a legügyesebbek a felnőtt csapatban is bemutatkozhatnak céljaink szerint 18-19 éves korukban. Ezzel a felmenő rendszerrel teljes egészében szemelőtt tartva az MLSZ
alapgondolatát és szakmai programját .

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Ezen térség ahol az Egyesület van egy hátrányos megítélésű terület mind gazdasági mind társadalmi szempontból is. Borsod talán még mindig az a vidék ahol a legtöbben szeretik a focit a
legtöbben járnak ki mérkőzésekre és legtöbb gyerek akarna szeretne focista lenni. Azonban itt a nagy gond a lehetőségek. A Putnoki Városi Sportegyesület számára a Tao óriási lehetőség
mert infrastrukturális és tárgyi eszközök beszerzése szinte lehetetlen lenne a rossz , gyenge gazdasági helyzetünknek okán . Társadalmi szerepe pedig óriási mert a gyerekek olyan
szerelésekben edzenek amit sokszor még sajnos utcai viseletnek is hordanának, lehetőségük van edzőtáborozásra ami azért is hihetetlen néhányuk számára mert üdülni sem voltak, a jo
infrastruktúra pedig biztosítja ami otthon nem biztos hogy van minőségi tusolás . Ebből a szempontból szívesebben jön edzésre mert itt jobb illetve több gyerek és szülő biztosítottnak és
fejlődése szempontjából jó helynek ítéli az Egyesületet . Az edzőink idevalóak ismerik a gyerekek hátérrét, gazdasági helyzetüket ezért jól kezelik ezen helyzetek . Társadalmi hatása talán itt a
legjelentősebb sorsokat alakíthat , közösségeket emelhet fel ami ha nem lenne nagy gondokat okozna.Sportszakmai szempont mellett mentális és társadalmi szerepvállalás az Egyesület
részéről ami különösen U7-U13 korban a legfontosabb mert ilyen korban alakítható ki a szemlélet és alakítható a gyermek. Célunk hogy a Város a klub a térség és Magyarország számára is
kiegyensulyozott, sportos , egézséges fiatalokat neveljünk.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

2016-12-16 15:43

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Berendezési eszköz

öltöző szekrény

db

29

139 560 Ft

4 047 240 Ft

Pályakarbantartó gép

gyepszellőztető gép

db

1

1 238 250 Ft

1 238 250 Ft

Pályakarbantartó gép

felülvetőgép

db

1

2 933 700 Ft

2 933 700 Ft

Pályakarbantartó gép

filcréteg eltávolitó (Egyedi)

db

1

2 711 450 Ft

2 711 450 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

db

11

52 500 Ft

577 500 Ft

Berendezési eszköz

asztal bírói öltözőbe

db

2

19 900 Ft

39 800 Ft

Berendezési eszköz

szék bírói öltözőbe

db

6

14 605 Ft

87 630 Ft

Berendezési eszköz

polcos szekrény szertárba (Egyedi)

db

10

69 837 Ft

698 370 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

1

14 000 000 Ft

14 000 000 Ft
26 333 940 Ft

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

Indoklás

öltöző szekrény

A szépen felújított épületünkben elavult régi már-már balesetveszélyes öltöző szekrények vagyis ahhoz hasonlóak vannak.Szeretnénk ha az új épület
látványát a bútorzattal is megtudnánk közelíteni.Egyszerű strapabíró, és hosszú távon használható öltözöszekrényeket használhatnánk.

gyepszellőztető gép

A pálya minőségét és kor igényeknek megfelelő technikát szeretnénk alkalmazni.A fórumokon látott gyártóktól vásárolnánk hogy a Telkiben
bemutatott módon minőségi pályákat tudjunk biztosítani

felülvetőgép

A szakmai tapasztalatok és az MLSZ szakmai vezetőinek tanácsai alapján ezen gépet fontosnak tartjuk .

filcréteg eltávolitó

más pályákon látott és kapott tanácsok alapján a ficréteg eltávolító is azon eszköz ami a mai kor technológiai eljárásának alapvető követelménye

öltöző pad

Mivel hál istennek több öltöző lett kialakítva és több tornát szeretnénk innentől rendezni fontos hogy az öltözéshez megfelelő eszköz álljon
rendelkezésre. Ezen eszköz egyszerü fiatal játokosok számára alkalmas és jól birja az aktiv használatot.

asztal bírói öltözőbe

A birói öltöző is megújult nagyobb és szebb lett. Elavult asztalt kicserélnénk egyszerű de mai kornak megfelelőnek ami lehetővé teszi a játékvezető
kultúrált elhelyezését

szék bírói öltözőbe

Komfortosabbá és minőségibbé tennék, mert a régi székek már nem méltóak .

polcos szekrény szertárba

A szertár is megújult és mérete is megnövekedett. A régi Salgó polcok helyett fából/bútorlapból készült kulturált polcos szekrények amelyek
higiénikusak és pontos méretezéssel tökéletes lenne. Jelenleg a régi polcok nem illenek méretük és állapotuk miatt sem.

eredményjelző (nem beépített)

Nincs eredményjelzőnk egy régi volt ami 30 éves és már teljesen elavult. Szeretnénk a poályára mert szeretnénk több utánpótlás tornát rendezni
illetve a mai kor igényeinek is elengedhetetlen.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
18 264 296 Ft

2016-12-16 15:43

Ell. szerv. fiz. díj
188 292 Ft

Közreműködői díj
376 583 Ft

Teljes támogatás (Ft)
18 829 170 Ft

Önrész (Ft)
8 069 644 Ft

Elszámolandó összeg
26 710 523 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
26 898 815 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)

Környezetrendezés

földmunkák

2016-03-07

2016-03-20

2016-03-20

2 325 000 Ft

Környezetrendezés

csapadékvíz elvezetés

2016-03-21

2016-04-15

2016-04-15

1 866 900 Ft

Tervezési díj

kivitelezési terv

2016-01-18

2016-01-18

2016-01-18

50 000 Ft

Tervezési díj

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

2016-02-15

2016-02-15

2016-02-15

80 000 Ft

Tervezési díj

engedélyezési terv

2016-02-08

2016-02-08

2016-02-08

50 000 Ft

Pálya-infrastr. bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2016-03-14

2016-04-11

2016-04-15

2 686 406 Ft
7 058 306 Ft

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

Indoklás

földmunkák

a csatolt mellékletben olvasható műszakilag.

csapadékvíz elvezetés

a csatolt melléletben olvasható műszakilag

kivitelezési terv

a minőségi és alátámasztott munka alapja .

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

a ténylegesen beadott és engedélyeztetési folyamatokhoz szükséges.

engedélyezési terv

az engedélyhez és műszaki munkához fontos dokumentáció

öntözőrendszer kiépítése

a műszaki mellékletben látható. Ez a beruházás az öntözéshez szükséges olyan feltételt magát a víz biztosítását szolgálja. egy 40 köbméteres esővíz
tároló vasbeton tartály kiépítése.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Környezetrendezés

földmunkák

Egyéb

3630
putnok
kossuth
5

1646/2

Egyéb

Környezetrendezés

csapadékvíz elvezetés

Egyéb

3630
putnok
kossuth
5

1646/2

Egyéb

Tervezési díj

kivitelezési terv

Egyéb

3630
putnok
kossuth
5

1646/2

Egyéb

Tervezési díj

engedélyezési és
kivitelezési tervek
készítése

Egyéb

3630
putnok
kossuth
5

1646/2

Egyéb

2016-12-16 15:43

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Tervezési
díj

engedélyezési
terv

Egyéb

3630
putnok
kossuth
5

1646/2

Egyéb

Pályainfrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Egyéb

3630
putnok
kossuth
5

1646/2

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

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

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
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

4 895 393 Ft

50 468 Ft

100 936 Ft

5 046 797 Ft

2 162 913 Ft

7 159 242 Ft

7 209 710 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-16 15:43
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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

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

15

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

20

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

20

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

20

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-16 15:43

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
U15

Csapat neve
putnokvse

Létszám
15

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

női UP torna

Státusz
Aktív

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

2016-12-16 15:43

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-16 15:43

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-16 15:43

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-16 15:43

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

sportszár

pár

100

2 500 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

100

6 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

100

5 500 Ft

550 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

100

15 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

100

20 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

100

22 000 Ft

2 200 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

60

9 000 Ft

540 000 Ft

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

db

4

84 000 Ft

336 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

4

133 800 Ft

535 200 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

207 230 Ft

414 460 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

4

106 600 Ft

426 400 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

80

9 000 Ft

720 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC 1425-01171

EKHO

80

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

300003453

EKHO

80

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

200000590

EKHO

80

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Edző

TANC 1300-00146

EKHO

80

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Egyéb

könyvelő

Normál

80

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Egyéb

irodai asszisztens

Normál

80

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

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

Indoklás

könyvelő

Könyvelői pozíció . Az egyesület könyvelését végzi illetve az elszámolás , hiánypótlást, hosszabbítást. Minden gazdasági teendőt . Mellékállásban
végzi .

irodai asszisztens

asszisztens pozíció. Segíti a könyvelő minden munkáját előkészíti az anyagokat .

2016-12-16 15:43
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC 1300-00146

MLSZ Grassroots C

U7

20

15

300003453

UEFA B

U9

20

20

200000590

UEFA A

U13

20

20

TANC 1425-01171

MLSZ Grassroots C

U11

20

20

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 072 060 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 456 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

500 000 Ft

Összesen

24 378 060 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
21 875 361 Ft

2016-12-16 15:43

Ell. szerv. fiz. díj
225 243 Ft

Közreműködői díj
423 686 Ft

Teljes támogatás (Ft)
22 524 290 Ft

Önrész (Ft)
2 502 699 Ft

Elszámolandó összeg
24 801 746 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
25 026 989 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
0 Ft

2016-12-16 15:43

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
0 Ft

2016-12-16 15:43

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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)

376 583 Ft

376 583 Ft

188 292 Ft

564 875 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

100 936 Ft

100 936 Ft

50 468 Ft

151 404 Ft

Utánpótlás-nevelés

423 686 Ft

450 982 Ft

225 243 Ft

648 929 Ft

Összesen

901 205 Ft

1 365 208 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat ezen részének megírása az árajánlatok és egyéb teendők elvégzése

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A tárgyi eszközök meghatározása pályázati megírása az árajánlatok beszerzése a tervező és kivitelezőkkel való előzetes egyeztetések bejárások.

Utánpótlás-nevelés

A pályázat megírásában való részvétel. Az utánpótlás neveléshez tartozó edzői személyek kiválasztása feladataik meghatározása. Sporteszközök
árajánlatainak és szükségességük meghatározása.

2016-12-16 15:43
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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: Putnok, 2016. 12. 16.

2016-12-16 15:43

19 / 25

be/SFPHPM01-12040/2016/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Negrutz Ágoston (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 ingatlannyilvántartásba 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: Putnok, 2016. 12. 16.
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be/SFPHPM01-12040/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 10:07:40
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:17:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:19:06
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 11:42:16
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 12:27:32
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 12:29:12
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 11:00:59
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 11:05:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 12:25:02
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 12:25:31
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 10:13:05
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2016-12-09 10:16:26

Kelt: Putnok, 2016. 12. 16.

2016-12-16 15:43
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

0

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

1

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

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

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

23 159 689 Ft

238 760 Ft

477 519 Ft

23 875 967 Ft

10 232 557 Ft

33 869 765 Ft

34 108 525 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 264 296 Ft

188 292 Ft

376 583 Ft

18 829 170 Ft

8 069 644 Ft

26 710 523 Ft

26 898 815 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 895 393 Ft

50 468 Ft

100 936 Ft

5 046 797 Ft

2 162 913 Ft

7 159 242 Ft

7 209 710 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

21 875 361 Ft

225 243 Ft

423 686 Ft

22 524 290 Ft

2 502 699 Ft

24 801 746 Ft

25 026 989 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

45 035 050 Ft

464 003 Ft

901 205 Ft

46 400 257 Ft

12 735 256 Ft

58 671 511 Ft

59 135 514 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-12-16 15:43

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (42 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a
támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1462184262.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-05-02 12:17:42) 1b46c9f7446df0f02e4ba929ed1c9ba380f7ed88ac3231d52dd73a429b435f98
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
effisajanlatputnokeredmenyjelzo_1462186647.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-05-02 12:57:27) 1d26fcf309dd0ee77d7537789cb64ff15a2f2b0ee93a1bd740cb84d1540d9e9b
beruh.finansz.terve_1481282702.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2016-12-09 12:25:02) 773e485be8be7b5f7e2554b106f019cdd0bb1707ce304fa9b168664637cb989a
2016-04-2912-36-25_1462185652.pdf (Szerkesztés alatt, 653 Kb, 2016-05-02 12:40:52) 16a6d5ea5716d2733cbf77fa7db9559427da9d0e0bba89ac0a0ed3910384b800
varadybelasportkozpontvizgyujto_1462185668.xls (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2016-05-02 12:41:08) 38a69b69ad78a679b3cf2a849a1fb912fcce35e1995bc53913fc3cdb55d2cf99
arajanlatsvfskapu_1462185684.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-05-02 12:41:24) 536715cac72eeabcd6be279c1837b04be97ff6fd68cc4114c89ccf62703a24af
kapolnaikft.arajanlat_1462185707.pdf (Szerkesztés alatt, 653 Kb, 2016-05-02 12:41:47) 16a6d5ea5716d2733cbf77fa7db9559427da9d0e0bba89ac0a0ed3910384b800
putnokvarosise1646_2hrszterule_1462185727.xlsx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-05-02 12:42:07) 0d4b2be459f2a62f670edf67fcf7ab0b72bb05e757b7242e541a38255c6b2bc0
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
putnokvarosise1646_2hrszterule_1462186259.xlsx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-05-02 12:50:59) 0d4b2be459f2a62f670edf67fcf7ab0b72bb05e757b7242e541a38255c6b2bc0
elkeszultletesitmeny_1481282731.pdf (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2016-12-09 12:25:31) f9f67a6140d4b3e00bc274b3def86d5e144e0dd18268ce6af13761fe4f262b2e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonatpvse_1462184129.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2016-05-02 12:15:29) a1e90301bceeb9c4c829d39cc24ec12faf7d5e2f87ac47b457da84e5ede38e36
pvsekivonat_1481274460.pdf (Hiánypótlás melléklet, 113 Kb, 2016-12-09 10:07:40) 245d011172cc4bdbe5536852c71065803221a0c3909be59f7ab593c1e100653c
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
pvseigazgatasidij001_1462182136.jpg (Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2016-05-02 11:42:16) ed36efaf033ca22db6b0a7b0cc78f11c3253d2e51a67d5ec591b6d174e6235cd
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
pvsekoztartozasm.igazolas_1462184346.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-05-02 12:19:06) 0dc9090b8f25b65fab8f1f6a5b663c6feb6c6e025ed63da3d646885714d077f6
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hozzajarulonyilatkozat_1481277923.pdf (Hiánypótlás melléklet, 72 Kb, 2016-12-09 11:05:23) 563150a64f00271136f2023f8e883145bf90b3622d5780f5cf98c00a015eeade
hatosagiigazolas_1462186746.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-05-02 12:59:06) a3eb273516f2ef2ca35c7ff47ca8f2cfd2f017f7398fb1374f7be9f13d75ddfb
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
hozzajarulonyilatkozat_1481277659.pdf (Hiánypótlás melléklet, 72 Kb, 2016-12-09 11:00:59) 563150a64f00271136f2023f8e883145bf90b3622d5780f5cf98c00a015eeade
hatosagiigazolas_1462185397.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-05-02 12:36:37) a3eb273516f2ef2ca35c7ff47ca8f2cfd2f017f7398fb1374f7be9f13d75ddfb
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
hozzajarulonyilatkozat_1462184453.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2016-05-02 12:20:53) 563150a64f00271136f2023f8e883145bf90b3622d5780f5cf98c00a015eeade
egyuttmukodesimegallapodas_1481282852.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-09 12:27:32) 578f7df17b61d5166d8b3a7c44e9cd48cf770a7799abec85b2fb711739bcc907
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
1646-2_1481282952.jpg (Hiánypótlás melléklet, 157 Kb, 2016-12-09 12:29:12) a529af01e239837751b7f8b3c21fd5ae1d6c8dc02327d8b81c09985c58990bed
tulajdonilapmasolat_1462185343.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2016-05-02 12:35:43) 2a6f38940835943baa69337b339626291375d174c7d0ee82dc344e9a290b88b8
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
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