
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mohácsi Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve  Mohácsi TE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Részben jogosult

Tagsági azonosítószám  53

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  19941273-2-02

Bankszámlaszám  11731070-20005715-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7700  Helység  Mohács

Út / utca  Kórház u.  Házszám  11

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7700  Helység  Mohács

Út / utca  Kórház u.  Házszám  11

Telefon  +36 69 322 660  Fax  -

Honlap  www.mtefoci.gportal.hu  E-mail cím  mte@mte1888.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kovács László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 992 45 05  E-mail cím  mte@mte1888.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Schiszler Krisztián +36 20 390 89 50 mte@mte1888.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 63 MFt 66 MFt 67 MFt

Állami támogatás 0,2 MFt 12 MFt 10 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 28 MFt 26 MFt 29 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 35,5 MFt 165 MFt 85 MFt

Egyéb támogatás 3,8 MFt 1 MFt 2 MFt

Összesen 130,5 MFt 270 MFt 193 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 74 MFt 77 MFt 80 MFt

Működési költségek (rezsi) 13 MFt 10 MFt 12 MFt

Anyagköltség 21 MFt 18 MFt 21 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 39 MFt 34 MFt 40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 57 MFt 64 MFt 45 MFt

Összesen 204 MFt 203 MFt 198 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 55 MFt 65 MFt 55 MFt

Működési költségek (rezsi) 13 MFt 10 MFt 12 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 1 217 377 Ft 24 347 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 887 007 Ft 117 740 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 747 784 Ft 74 956 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 943 200 Ft 178 863 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

A szakosztályunk elsődleges célja a labdarúgás sportág népszerűsítése, létszámunk és labdarúgóink létszámának folyamatos emelése, a szakmai munka
minőségének javítása, ezáltal szakosztályunk eredményességének növelése. Célunk továbbá a szakosztályunk által használt városi labdarúgó sportkomplexum
minőségi fejlesztése, annak kihasználtságának növelése, jobb komfortérzet, jobb minőségi szolgáltatás elérése, az előző szezon tárgyi fejlesztéseiből következően. A
működési és versenyeztetési költségek ekkora tagsági létszám mellett, nagy terhet róttak szakosztályunkra, egyesületünkre. Pályázatunkban ezért is a
leglényegesebb az utánpótlás fejlesztése. A labdarúgó szakosztályunk tevékenységét és fejlesztési koncepcióját nem csak Mohácson, hanem térségünkben is
népszerűsítjük, hisz az alközponti szerepvállalásunk is ezt írja elő, ennek érdekében Igénybe vesszük a lehető legtöbb médiacsatornát és az internetet is. Létrehoztuk
a szakosztály internetes oldalát is, külön szurkolói oldallal. Programjainkat és versenyeinket, mérkőzéseinket a lehető legszélesebb körben fogjuk népszerűsíteni.
Megvalósítottuk és folytatni kívánjuk, hogy a környező falvakból edzésre járó gyermekeket, sportolókat saját kisbusszal szállítsuk edzésre és haza.
Szakosztályunkban jelenleg 7 korcsoportban végzünk edzéseket e korcsoportok bővítése feltétlenül feladatunk. Felvettük szakmai kapcsolatot több magasabb
osztályú klub szakmai vezetőivel, a városunk elhelyezkedéséből következően a határon túl található Horvát és Szerbiai utánpótlás nevelő akadémiák vezetőivel, mivel
meggyőződésünk, hogy a folyamatos szakmai eszmecserék, edzőmérkőzések során és után, a tapasztalatok átadása gyermekeinknek az edzésmunkában,
felkészítésben óriási előnyt fog biztosítani számukra a labdarúgás területén. Csapataink rendelkeznek két füves mérkőzésekre tökéletesen alkalmas pályával, egy
nagy műfüves pályával, egy füves edzőpályával. Téli időszakban a városi sportcsarnokot és több iskolai tornatermet is használ utánpótlásunk. Rendszeresen tartjuk
az erőnléti edzéseket, különböző tematikával a korosztályoktól függően, kapusedzéseket minden korosztályban és jelenleg is két edzőnk tett sikeres licenc vizsgát és
várják a licencüket. További négy edzőnk rendelkezik testnevelő tanári diplomával, mely mellett az akkori labdarúgó edzői vizsgákat teljesítették. 

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

Szeretnénk egy kis (22x42 m) méretű műfüves pályát kialakítani, mert sajnos nem rendelkezünk elég pályával, ahol az edzéseket megtarthatnánk. A létrejövő
beruházással egy modern és minden korosztályt akár egy időpontban kiszolgálni tudó sportkomplexum, sportlétesítmény jöhet létre. A szakmai munka tárgyi
feltételeit e fejlesztéssel az egész térségben, megyében egyedülállóvá tehetnénk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az előző szezon legfontosabb koncepciózus szempontja, létesítményeink fejlesztése összhangban legyen a fő szakmai fejlesztési tervek alap elvárásaival, hogy
létesítményeink, komfortos, biztonságos és modern körülményeket, alapokat biztosítsanak, hogy a labdarúgást széles körben népszerűsítsük. Utánpótlásunk
számára csalogató és kihívó legyen, hogy létszámunkat növelni tudjuk. Fontos, hogy szakosztályunk mint alközpont e szerepét a létesítményi adottságai által is
erősíteni tudja, hogy minőségi szakmai munkát tudjunk elvégezni a labdarúgó gyerekek fejlesztése, versenyeztetése és a tehetségek gondozása terén.
Szakosztályunk az elmúlt években jelentősen tudta növelni létszámát, a megkezdett munka eredményeképpen utánpótlásunk létszáma már 165 főre nőtt és az új
műfüves pálya még nagyobb lehetőségeket teremt számunkra, mellyel élni kívánunk. Az elért eredmények is mutatják, hogy kiváló szakmai és személyi alapokkal
rendelkezünk és ezt az eredményes szakmai munkát kell folytassuk úgy, hogy csapataink létszámát minimum még 10-20%-kal bővítsük folyamatosan, lehetőség
szerint a legtöbb megmérettetésen, versenyzési lehetőségen, bajnokságokban részt tudjunk venni csapatainkkal. Szakosztályunk utánpótlásának tevékenysége eddig
meglehetősen alulfinanszírozott volt, nagy teher hárult a gyermekeink szülő hátterére, e fejlesztési lehetőségnek köszönhetően e jellegű problémák megszüntek.
Egyesületünknél a "Tao" támogatási rendszer életre hívása óta nem volt tagdíjemelés, az most is havi 2.000Ft-ot tesz ki. A Magyar Labdarúgó Szövetség fejlesztési
programjához igazodva további utánpótlás korosztályok elindítását tervezzük, amennyiben ehhez az anyagi forrásokat sikerül előteremtenünk. Célunk alapvetően a
lehetséges növekedés e szezonban is, de mindenképpen próbáljuk a lehető legtöbb versenyeztetési feltételt biztosítani gyermekcsapataink számára. Sportolóink
utaztatásának költségei az évad során folyamatosan merülnek fel. A sporteszközök, sportfelszerelések beszerzését is folyamatosan tervezzük, ahogy a korábban
vásárolt sportszerek elhasználódnak esetlegesen. 

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

2015/16-ban az utánpótlás fejlesztés további végrehajtását tervezzük és tartósan részt kívánunk venni a baranyai-, régiós és országos sportéletben is, évről évre
javuló teljesítményt mutatva. Természetesen az előző pályázatban elnyert fejlesztési lehetőségek maradéktalan megvalósítása mellett a személyi és tárgyi
fejlesztések megvalósulása mellett. Egyesületünk stratégiája több ponton is kapcsolódik a Szövetség sportágfejlesztési koncepciójához. Elsősorban egy széles
utánpótlás tömegbázis kialakításán dolgozunk a következő években, amivel elsősorban a saját, kismértékben a környező egyesületek felnőtt csapatait szolgálhatjuk
egyre magasabb szinten képzett játékosokkal, ezáltal erősíteni kívánjuk alközponti szerepünket térségünkben. A szakosztály által használt sportlétesítményeken is
folyamatos felújításokat tervezünk annak érdekében, hogy sportolóink számára minden adott legyen a minőségi sportélethez, minél jobb komfortérzethez. A nálunk
dolgozó, dolgozni fogó sportszakemberek számára pedig folyamatos szakmai fejlődést kívánunk biztosítani. Együttműködő partneriskoláink és a kistérség közel 30
kisiskolája rendelkezik akkora tanulólétszámmal, hogy a minőségi kiválasztó rendszeren keresztül, minőségi szakmai munkával, komoly versenyeztetési lehetőséget
nyújtva, szakosztályunk a tehetséges fiatalokat bevonzza a labdarúgás vérkeringésébe. Városunkban 2 éve sporttagozatos osztály is működik, melytől elvárható,
hogy újabb lendületet adhat a szakmai fejlődésnek, a sportág népszerűsítésének és eredményességnek egyaránt. A sportág népszerűsítése érdekében több tornát is
szervezünk, a legnagyobb az immár hagyományos Húsvéti torna, ahol négy korosztály méretteti meg magát, több mint 250 fővel. Büszkék vagyunk arra, hogy a
régióban kiemelkedő szerepet játszunk és a Pécs után nekünk van a legszervezettebb és leginkább minőséget képző utánpótlásunk. Ezt jól példázza, hogy nagyon
sok gyerekünk megy az NBI-es Pécs csapatának utánpótlásába tovább fejlődni. 

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

Az egyesületünkben működő megye I-es felnőtt csapat mellett a junior, serdülő, U15 és U13-as csapataink a II. osztályú Dél nyugati csoportban szerepelnek és helyi
szinten ezek a csapatok jelentik az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban
meghatározza a gyerekek sportolási kedvét, motivációját, különös tekintettel arra, hogy városunkban és az azt övező térségben a labdarúgás az egyik legsikeresebb
és emiatt első helyen számon tartott látvány-csapatsportág, ezért egyértelmű célunk visszajutni az NB III-ba. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a
megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési
program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni. Az
utánpótláskorú gyermekeink körében felnőtt csapatunk népszerűsége kiváló és fontosnak is tartjuk e szakmai és baráti kapcsolatok erősítését a sportolóink körében.
Egy anyagilag megerősödő egyesület természetszerűen sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési és szakmai programjait egyaránt, továbbá megtarthat
számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos
gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk, nagy örömmel tölt el sok gyermeket a sportfelszerelések, sportruházatok átadása
számukra és szolid anyagi helyzetük miatt biztosan megbecsüléssel használják azokat. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők
alkalmazása, akik csak a labdarúgásra, a sportág megkedveltetésére, és a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni.
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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)

Szakmai igazgató Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 50 312 Ft 14 087 Ft 772 792 Ft

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 120 12 37 734 Ft 10 566 Ft 579 594 Ft

Technikai intéző Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 42 933 Ft 12 021 Ft 659 451 Ft

kapcsolattartó sportszakember Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 25 156 Ft 7 044 Ft 386 396 Ft

520 48 156 135 Ft 43 718 Ft 2 398 234 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Szakmai
igazgató

A szakosztályunk folyamatosan növekedő létszáma és egyesületünk szervezeti felépítése is már több éve indokolja e pozíció szükségességét.
Feladata a teljes szakosztály irányítása, koordinálása, kapcsolattartás az anyaegyesület vetetésével, a szakmai elképzelések, koncepció
végrehajtása és a pályázatok végrehajtása.

Technikai
vezető

Feladata a szakosztály teljes szakmai életének szervezése vezetése a szakmai igazgató utasításai alapján. A szakosztály teljes életének napi
operatív szervezése a teljes szezonra.

Technikai
intéző

E feladatot ellátó személy segíti a mindennapos edzések végrehajtását, a szakosztály teljes háttérmunkájának elvégzése, a szükséges
technikai taktikai eszközök rendelkezésre bocsájtása az edzésekre. Pályák, gépek karbantartása.

kapcsolattartó
sportszakember

Teljes körűen végrehajtatja ellenőrzi és a teljes adminisztrációját végzi a szakosztály tao fejlesztésének. Kapcsolatot tart a szakosztály,
egyesületi vezetés és a labdarúgó szövetség között, elvégzi és elvégezteti a támogatásokhoz kapcsolódó elszámolásokat.

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)

1 180 856 Ft 12 174 Ft 24 347 Ft 1 217 377 Ft 1 217 377 Ft 2 422 581 Ft 2 434 754 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb levegőztető tüskés henger db 1 114 900 Ft 114 900 Ft

Egyéb fűnyírógép db 1 169 900 Ft 169 900 Ft

Egyéb fűnyíró traktor John Deere X590 db 1 2 707 000
Ft

2 707 000 Ft

Egyéb kis gyephenger db 1 98 500 Ft 98 500 Ft

Egyéb JD műanyag fűgyüjtő tartály db 1 1 242 000
Ft

1 242 000 Ft

Egyéb JD hótoló lap db 1 420 000 Ft 420 000 Ft

Egyéb JD szóróadapter db 1 317 500 Ft 317 500 Ft

Egyéb Wiedenmann Terra Clean műfűkefe db 1 1 296 700
Ft

1 296 700 Ft

Egyéb Wiedenmann Terra Clean műfű ápoló gép db 1 1 866 900
Ft

1 866 900 Ft

8 233 400 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

levegőztető tüskés henger élő füves pálya karbantartásához, gyepszellőztetéshez, lazításhoz, tisztításhoz

fűnyírógép füves területek, parkosítás karbantartásához, valamint a meglévő pályáink körül, karbantartásához

fűnyíró traktor John Deere
X590

John Deere fűnyíró traktor X590, füves és műfüves pályák karbantartásához, mivel a régi gép tönkrement, ez a gép a hozzá
rendelhető adapterekkel (alább), minden pályakarbantartó munkafázist el tud végezni, akár élőfű, akár műfű tekintetében. Rövid
műszaki leírás a mellékletek közt van (img931)

kis gyephenger füves pálya karbantartásához

JD műanyag fűgyüjtő tartály Az új fűnyíró traktor fűgyüjtő tartozéka

JD hótoló lap Az új traktorhoz tartozó hótoló lap

JD szóróadapter só, homok, műtrágya kiszórásához adapter

Wiedenmann Terra Clean
műfűkefe

műfüves pályák ápoló eszköze

Wiedenmann Terra Clean
műfű ápoló gép

műfüves pályák granulátum tisztító eszköze

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)

5 710 397 Ft 58 870 Ft 117 740 Ft 5 887 007 Ft 2 523 003 Ft 8 351 140 Ft 8 410 010 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)

Környezetrendezés műfüves nagypálya
körüli járda építés

2016-03-01 2016-05-30 2016-05-31 4 352 544
Ft

Pálya infr. bőv. műfüves n.p. világítás
fejlesztése

2016-03-01 2016-05-30 2016-05-31 889 000 Ft

5 241 544
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

műfüves nagypálya körüli
járda építés

a pálya megközelítésnek rendezéséért (64x104 m-es)

műfüves n.p. világítás
fejlesztése

a meglévő világítás költséghatékony működtetése érdekében felújítás, jobb fényerő elérése. A megjelölt ár 14 új 400 Wattos
reflektort tartalmaz.

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

Környezetrendezés műfüves
nagypálya körüli
járda építés

Nagy mf.p 7700
Mohács
Pécsi út
1

3366/3 6656 Egyéb

Pálya infr. bőv. műfüves n.p.
világítás
fejlesztése

Nagy mf.p 7700
Mohács
Pécsi út
1

3366/3 6656 Egyéb

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

U7 kis műfű egész pálya 3x1,5 14

U9 kis műfű egész pálya 4x1,5 36

U11 kis műfű egész pálya 4x1,5 18

U13 kis műfű egész pálya 3x1,5 23

U14 kis műfű egész pálya 3x1,5 16

U15 kis műfű egész pálya 2x1,5 16

U17 kis műfű egész pálya 2x1,5 18

U21 kis műfű egész pálya 1x1,5 18
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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.

Mohácsi TE Sporttelep-
Kórház utca

Nagy
f.p.

7700
Mohács
Kórház u.
11

563/4559 105mx60m Egyéb 60 0 Ft 10

MTE Újvárosi Sporttelep Nagy
f.p.

7700
Mohács
Pécsi út
1

3366/3 112mx70m Egyéb 130 0 Ft 11

MTE Újvárosi Sporttelep Nagy
mf.p

7700
Mohács
Pécsi út
1

3366/3 104mx64m Saját 130 0 Ft 11

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 3 635 351 Ft 37 478 Ft 74 956 Ft 3 747 784 Ft 1 606 193
Ft

5 316 500 Ft 5 353 978 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 23 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 0 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 36 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 MOHÁCSI TE U21 18 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U17 MOHÁCSI TE U17 18 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U15 MOHÁCSI TE U15 16 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U14 MOHÁCSI TE U14 16 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

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

320445 BÍRÓ BENCE PMFC-SPORT KFT. 2014.08.13 15%

381443 IGNÁCZ OLIVÉR PMFC-SPORT KFT. 2014.08.13 15%
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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

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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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

U11 MOHÁCSI TE U11 14 egyéb futsal UP egyéb futsal 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

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

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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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)

Sportfelszerelés mezgarnitúra sportszárral szett 60 4 937 Ft 296 220 Ft

Sportfelszerelés labdarúgó cipő pár 80 5 577 Ft 446 160 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 60 6 397 Ft 383 820 Ft

Sporteszköz futball labda meccs db 40 3 821 Ft 152 840 Ft

Sporteszköz futball labda edző db 130 2 104 Ft 273 520 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető trikó db 40 644 Ft 25 760 Ft

Sporteszköz labdazsák db 10 3 005 Ft 30 050 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 pár 3 6 011 Ft 18 033 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 pár 2 7 299 Ft 14 598 Ft

Sporteszköz kapuháló nagy mélyített pár 2 15 027 Ft 30 054 Ft

Sporteszköz kiskapu hálóval 100x200 pár 2 17 173 Ft 34 346 Ft

Sporteszköz labd.kapu 3x2 pár 1 47 226 Ft 47 226 Ft

Sporteszköz labd. kapu 5x2 pár 1 60 106 Ft 60 106 Ft

Sporteszköz nagyméretű kapu pár 1 111 626 Ft 111 626 Ft

Sporteszköz szlalomrúd szett szett 1 15 027 Ft 15 027 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 2 3 864 Ft 7 728 Ft

Sporteszköz koordinációs karika szett 2 3 864 Ft 7 728 Ft

Sporteszköz gátkészlet szett 2 3 864 Ft 7 728 Ft

Sportfelszerelés állítható gátszett szett 2 3 864 Ft 7 728 Ft

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

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

Gyógyszer Empsoma nagy masszázskrém db 3 1 717 Ft 5 151 Ft

Gyógyszer Empsoma nagy bemelegítőkrém db 3 1 717 Ft 5 151 Ft

Gyógyszer Empsoma nagy regenerálókrém db 2 1 717 Ft 3 434 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)

Klik Radnóti M. Szakközépiskola Sportcsarnok 1 546 Ft 20 4 123 680 Ft

Klik Brodarics I. Ált Iskola Egyéb 1 073 Ft 20 4 85 840 Ft

Mohácsi Katolikus Nevelési Központ Egyéb 1 288 Ft 24 4 123 648 Ft

Mohács Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 3 220 Ft 16 3 154 560 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Klik Radnóti M.
Szakközépiskola

Az utánpótlásunk részére biztosítunk két korosztályban, a téli időszak alatt, heti két alkalommal időpontot edzések
levezetésére.
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2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Klik Brodarics I. Ált
Iskola

Az utánpótlásunk részére biztosítunk két korosztályban, a téli időszak alatt, heti két alkalommal időpontot edzések levezetésére.

Mohácsi Katolikus
Nevelési Központ

Az utánpótlásunk részére biztosítunk két korosztályban, a téli időszak alatt, heti két alkalommal időpontot edzések levezetésére.

Mohács Városi
Sportcsarnok

Az utánpótlás részére a téli felkészülés alatt a sportcsarnokban biztosítjuk a helyszínt a téli felkészülési teremtornák lebonyolítására és az
U19 csapat edzési időpontjaira. Minden korosztály két hazai tornát rendezhet a megadott 3 hónap hétvégéin

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)

Egyéb gyúró 51 5008 02 Normál 80 11 30 053 Ft 8 415 Ft 423 146 Ft

Edző HU-240 Normál 80 11 34 347 Ft 9 617 Ft 483 606 Ft

Edző HU-953 Normál 80 11 34 347 Ft 9 617 Ft 483 606 Ft

Edző HU-2466 Normál 80 11 34 347 Ft 9 617 Ft 483 606 Ft

Edző HU-2971 Normál 80 11 34 347 Ft 9 617 Ft 483 606 Ft

Edző HU-8007 Normál 80 11 34 347 Ft 9 617 Ft 483 606 Ft

Edző HU-1458 Normál 80 11 34 347 Ft 9 617 Ft 483 606 Ft

Egyéb 33896201 Normál 80 11 30 053 Ft 8 415 Ft 423 146 Ft

Egyéb 1907580/1999/TFT1980 Normál 80 11 30 053 Ft 8 415 Ft 423 146 Ft

Egyéb 194/1990 Normál 80 11 30 053 Ft 8 415 Ft 423 146 Ft

Edző HU-6919 Normál 80 11 34 347 Ft 9 617 Ft 483 606 Ft

Egyéb HU-1458 Normál 80 11 30 053 Ft 8 415 Ft 423 146 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

gyúró 51 5008 02 sérülések megelőzése, elkerülése érdekében, fizikai állapot javításáért

33896201 segédedző,

1907580/1999/TFT1980 segédedző

194/1990 segédedző

HU-1458 segédedző

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

HU-240 UEFA B U17 8 16

HU-953 UEFA B U19 6 15

HU-2466 UEFA B U15 6 33

HU-2971 UEFA B U11 8 32

HU-8007 Egyéb U9 6 18

HU-6919 Egyéb U15 4 9
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

HU-1458 Egyéb U14 6 16

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 970 298 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 13 736 Ft

Személyszállítási költségek 1 545 594 Ft

Nevezési költségek 64 400 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 85 866 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 487 728 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 500 972 Ft

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

Összesen 9 668 594 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)

8 674 905 Ft 89 432 Ft 178 863 Ft 8 943 200 Ft 993 689 Ft 9 847 457 Ft 9 936 889 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 24 347 Ft 24 348 Ft 12 174 Ft 36 521 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

117 740 Ft 117 740 Ft 58 870 Ft 176 610 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 74 956 Ft 74 956 Ft 37 478 Ft 112 434 Ft

Utánpótlás-nevelés 178 863 Ft 178 864 Ft 89 432 Ft 268 295 Ft

Összesen 395 906 Ft  593 860 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége
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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: Mohács, 2017. 04. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kovács László (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: Mohács, 2017. 04. 13.
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-08-16 21:26:03
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:47:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-08-16 21:04:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-16 21:07:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 17:30:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 13:11:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:10:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:43:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 17:31:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-10-01 18:33:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-10-01 18:33:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-10-01 14:07:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-10-01 14:05:48

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Mohács, 2017. 04. 13.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 14 15 7%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 8 9 13%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 3 5 67%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 3 4 33%

U18 fő 4 10 150%

U17 fő 10 11 10%

U16 fő 11 12 9%

U15 fő 10 13 30%

Egyéb indikátorok

U7 12 14 17%

U8-9 14 18 29%

U10-11 20 24 20%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 180 856 Ft 12 174 Ft 24 347 Ft 1 217 377 Ft 1 217 377 Ft 2 422 581 Ft 2 434 754 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 9 345 748 Ft 96 348 Ft 192 696 Ft 9 634 791 Ft 4 129 196 Ft 13 667 640 Ft 13 763 988 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 710 397 Ft 58 870 Ft 117 740 Ft 5 887 007 Ft 2 523 003 Ft 8 351 140 Ft 8 410 010 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 635 351 Ft 37 478 Ft 74 956 Ft 3 747 784 Ft 1 606 193 Ft 5 316 500 Ft 5 353 978 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 674 905 Ft 89 432 Ft 178 863 Ft 8 943 200 Ft 993 689 Ft 9 847 457 Ft 9 936 889 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 19 201 509 Ft 197 954 Ft 395 906 Ft 19 795 368 Ft 6 340 262 Ft 25 937 677 Ft 26 135 631 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)

img922_1430315249.jpg (Szerkesztés alatt, 532 Kb, 2015-04-29 15:47:29) f471a0943937ff5f34c6e1e8cd5699fb794566d5259a4f71ec0ef5dcd5457360

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
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Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
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Egyéb dokumentumok
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
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(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
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Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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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
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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
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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