
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Polgárdi Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Polgárdi VSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  797

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  19098784-1-07

Bankszámlaszám  11736099-20021489-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8154  Helység  Polgárdi

Út / utca  Batthyány  Házszám  132

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8154  Helység  Polgárdi

Út / utca  Batthyány  Házszám  132

Telefon  +36 22 576 230  Fax  +36 22 576 230

Honlap  www.polgardivse.hu  E-mail cím  polgardivse@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kinizsi Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 641 16 94  E-mail cím  gabor.kinizsi@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kinizsi Gábor +36 30 641 16 94 polgardivse@gmail.com

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

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

A kérelmező 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 6 MFt 6,9 MFt 6,9 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,465 MFt 0,831 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5,225 MFt 10,034 MFt 15 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 11,69 MFt 17,765 MFt 22,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,84 MFt 2,254 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 0,4 MFt 0,4 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2 MFt 7,937 MFt 7,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 5 MFt 6,076 MFt 6,5 MFt

Összesen 11,24 MFt 17,667 MFt 22,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 5 MFt 5 MFt 15 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 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 1 127 186 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 515 609 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 593 723 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 817 281 Ft 123 332 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 Polgárdi Városi Sportegyesület alapszabályban megfogalmazott célja: „a rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek
jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét”. A jogelődeivel együtt 1920-tól, jelenlegi formájában 2001-től működő egyesület kezdetektől
fogva a helyi sportélet legfontosabb színtere. A sportegyesület tevékenységével támogatja a szabadidősportot, a tehetséggondozást és az utánpótlás-nevelést,
közösségi programokat szervez a sportkedvelő családok részére. Az Egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói számára
sportolási lehetőséget biztosít, más szerveződések és helyi közösségi programok lebonyolításához segítséget nyújt. Az Egyesület tagjai számára rendszeres
sportolási lehetőséget biztosít. A Labdarúgó Szakosztály jelenleg kilenc korcsoportban (U7, U9, U11, U13, U15, U18, U21 felnőtt, öregfiúk) összesen több mint 200
taggal rendelkezik, emellett kapcsolódó tömegsport tevékenységével további kb. 250 fő rendszeres sportolásához járul hozzá. Az Egyesület 2002-től regisztrált tagja
az MLSZ által szervezett Bozsik Programnak. Az utánpótláscsapatok rendszeresen részt vesznek, és jól szerepelnek a Bozsik Program utánpótlástornáin, az FMLSZ
által szervezett bajnokságokon, kupákon, valamint a Videoton Utánpótlás Kupán. Az Egyesület labdarúgói jelenleg a város egyetlen szabadtéri nagyméretű (110 x 68
m) füves borítású futballpályáján sportolnak. A pályát az utánpótláscsapatok (U7, U9, U11, U13, U15, U18, U21), a városi felnőtt csapat, valamint az öregfiúk csapat
is használja, ezáltal a pálya kihasználtsága a maximumhoz közelít. A pálya talaja jó állapotban van, mert az Önkormányzat folyamatosan ellenőrzi és karban tartja a
hozzá tartozó sportöltözővel és kiszolgálóegységgel együtt. Az utóbbi 2011-ben teljesen felújításra került, valamint a 2014/2015-ös sportfejlesztési program keretén
belül felújításra került a pálya talaja és automata öntözőrendszer került telepítésre. A szabadtéri pályán kívül a Széchényi István Általános Iskola telephelyén található
még egy műanyag borítású 40 x 20 m-es pályával rendelkező fedett tornaterem, mely az intézményi testnevelésóráknak és a megyei, valamint az NB II-es
asztalitenisz mérkőzéseknek, valamint szabadidősport tevékenységnek, továbbá a városi sportegyesület labdarúgócsapatai számára a téli felkészülésnek is helyt ad. 

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

Egyesületünk 2013-ban sikerrel pályázott az MLSZ előminősítéses pálya felújítási programjának keretein belül, így 2014 tavaszán a Polgárdi 530. hrsz. alatt található
sporttelepen felújításra került a nézőtér oldali korlát 140 m hosszúságban, illetve a bekötőút felőli oldalon egy új 420 négyzetméter felületű labdafogó háló került
elhelyezésre. Az infrastrukturális fejlesztési stratégiánk folytatásaként 2014/2015-ben elvégeztük a centerpálya felújítását, valamint automata öntözőrendszert
telepítettünk. Jelenleg a sportpálya nem rendelkezik külső kerítéssel, mivel az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága többször felhívta az egyesületek figyelmét arra, hogy
a közeljövőben kötelező lesz a pálya körüli kerítés megépítése, így ennek megfelelően a jelen sportfejlesztési program megvalósítása során szeretnénk megépíteni
az MLSZ Infrastrukturális Szabályzatának megfelelő külső kerítést. A pálya körül csak az egyik oldalon szükséges a kerítés építése (öltöző felőli oldalon), hiszen a
pálya másik oldalán a temető és a Vertikál Zrt. telephelye felől már rendelkezésre áll egy kerítés. Az öltöző felőli oldalon szükséges kerítésrész hossza: 270 fm, amely
2 db 4 m szélességű kaput tartalmazna, valamint a Vertikál Zrt. felőli oldalon szükséges egy 17 fm hosszú szakasz, 4 m széles kapuval, továbbá a temetőkerítés és
az öltözőépület között szükséges egy 3 m széles rész, kiskapuval. A külső kerítés megvalósítását 2015 augusztus-szeptember hónapban tervezzük. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelen pályázat az Egyesület Labdarúgó Szakosztályának a 2015/2016-os idényre tervezett sportfejlesztési stratégiáját tartalmazza. A célok elérése érdekében 2012-
től az Egyesület nagyobb anyagi forrásokat szán az utánpótlás-nevelésre. Az előrelépéshez szükséges új sporteszközök, ill. sportfelszerelések beszerzését a 2012-es
évben megkezdtük, a 2013-mas év két kiemelt célja volt, hogy egyrészt az infrastrukturális fejlesztéssel biztonságosabbá tegyük a mérkőzéseket, valamint, hogy az
utánpótlásedzők munkájukért megfelelő honorálásban részesüljenek. A 2014-es év célja a jelenlegi utánpótlás bázis stabilizálása volt. A fentiek alapján a Labdarúgó
Szakosztály 2015/2016-os sportfejlesztési stratégiája három fő terület köré csoportosítható: - Az első a labdarúgás népszerűsítése, amely egyrészt a tömegsport
bázis folyamatos növelését, különösen a U7-U13 korosztály növekvő bevonását, valamint a minden korosztály számára megfelelő színvonalú sportolási lehetőség
biztosítását célozza. - Második elemként az infrastrukturális feltételek folyamatos javítása, a pálya, az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények színvonalának
növekedése jelent központi célt. A 2013-2014-es megvalósításra került egy funkcionális és biztonsági fejlesztés (labdafogó háló, korlát), míg a 2014/2015-ös évadban
felújításra került a pálya és automata öntözőrendszer telepítésére került sor. A 2015/2016-os évadban biztonsági beruházásként külső kerítés építését tervezzük. -
Végül a Szakosztály célja, hogy átlátható és hatékony gazdálkodást folytasson, amelynek fő elemei a szponzorációs lehetőségek kihasználása és a pályázati források
folyamatos bevonása. A 2015/2016-os idény projekt tevékenységeinek ütemterve: A külső kerítés építésének tervezett ideje: 2015. 08-09. hó, Tárgyi eszköz
beruházás tervezett ideje: 2015.12 hó, Személyi jellegű ráfordítások tervezett ideje: 2015.07. – 2016. 06. hó. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz,
sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015. 10. hó, Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015. 10. hó, Személyszállítási
költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. 08. – 2016. 06. hó, Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. 08., 12., 2016. 6. hó,
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016. 06. hó, Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2014. 07. hó – 2015.06. hó. 

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

Az Egyesület középtávú sportfejlesztési programja szervesen kapcsolódik az MLSZ szakszövetségi stratégiájához. Mindkettő elsődleges céljai között szerepel az
utánpótlás-nevelés körülményeinek fejlesztése és az utánpótláskorú labdarúgók számának növelése. Emellett az Egyesület osztozik a szakszövetség azon
szándékával is, mely a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek számának növelését és a tehetségesebb fiatalok korosztályos
csapatokba való beintegrálását célozza. Idei sportfejlesztési programunk pedig szerves folytatása a 2012/13-mas és a 2013/14-es, valamint a 2014/2015-ös
időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. További céljaink között szerepel az, hogy még vonzóbbá tegyük a sportágat a megújult
személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek segítségével, valamint annak a nevelő munkának a folytatása, amelynek eredményeként az elmúlt három évadban közel
15 ifjúsági korú labdarúgó mutatkozhatott be a megyei első osztályú felnőtt csapatban, közülük többen ma már hétről hétre meghatározó emberei csapatunknak. A
népszerűsítési munkában fontosnak tartjuk, hogy további városi sportrendezvényekkel hozzuk közelebb a sportágat a családokhoz és a gyermekekhez. Ennek
elősegítése érdekében 2013-ban az Egyesület együttműködési megállapodást kötött a helyi általános iskolával. Az Egyesület emellett fontos feladatának érzi azt is,
hogy a környékbeli kisebb lélekszámú települések utánpótláskorú fiataljait összefogja és megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson számukra. Jelenleg is több
olyan utánpótláskorú játékos sportol az Egyesületben, aki nem Polgárdi lakos. A jövőben az új MLSZ Utánpótlás Stratégiájának megfelelően helyi szinten is
komplexebb munkát szeretnénk végezni. A jelen programtól szeretnénk bevezetni egy új pozíciót, az utánpótlás tehetséggondozó munkakört, melyet az UEFA A
liszenszel rendelkező edző látna el. A koordinátornak elsődleges feladata a fiatal, tehetséges labdarúgók fejlődésének nyomon követése, kibontakozásuk elősegítése
az egyéni képzésen keresztül. Fontos a szomszéd települések utánpótlás csapataival való együttműködés kialakítása. Az edzők a tehetséges gyerekekkel együtt
összejönnének egy egyéni képzés jellegű foglalkozásra (Szabadbattyán, Kőszárhegy, Jenő, Nádasdladány). Ezzel a térségünkben dolgozó utánpótlásedzők közelebb
kerülnének egymáshoz és a tehetséges játékosokkal való foglalkozás előbb-utóbb a szerényebb közegekben is megvalósulna. 

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

A labdarúgás közel egy évszázada vezető szerepet tölt be Polgárdi sportéletében. A legelső futballcsapat megalakulása 1920-ra datálható, a sportolás közösségi,
egyesületi szintűvé válása pedig az 1930-as évekre tehető. A sportolási kedv azóta is töretlen a településünkön. Az utóbbi években az Egyesület egyre nagyobb
figyelmet fordított az utánpótlás-nevelésre, az eddig benyújtott pályázataink is erre koncentrálnak. Egyesületünk elsősorban önkormányzati, valamint különböző
szponzori támogatásokból tudja fenntartani működését, ezért a különböző pályázati források kiaknázása kulcskérdés, hiszen az utóbbi időben az önkormányzat és a
támogatók megnövekedett terhei miatt kisebb mértékben tudják az Egyesületet támogatni. A TAO program segítségével megvalósuló fejlesztések várhatóan az
eredményesség javulását és az igazolt labdarúgók számának növekedését fogja okozni. Az Egyesület sportfejlesztési programja megkönnyíti a közoktatásban tanuló,
labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek korosztályos csapatokba való beintegrálását is. Mindezek mellett az Egyesület igyekszik a település lakossága
körében is népszerűsíteni a sportot, a labdarúgást és az egészséges életmódot. Ennek érdekében különböző sportprogramokat, versenyeket, vetélkedőket, valamint
stadionlátogatásokat szervez a helyi általános iskolai nevelők segítségével. Az Egyesület az elmúlt évekbeli tapasztalatokból kiindulva idén is egy komolyabb
kockázattal számol, hogy az igazolt labdarúgók számának növelését nem 3-4, hanem csak 5-6 év alatt sikerül elérni. Az eddig eltelt TAO időszak révén olyan pozitív
változások történtek, melyek új, fejlődő pályára állították a sportágat városunkban, ezért feltétlenül szükséges a folytonosság biztosítása ahhoz, hogy ez a felépített
rendszer működőképes maradjon és az újonnan indítani vágyott korosztályos csapatok költségeinek fedezete biztosított legyen.
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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)

Felnőtt csapat edző Edző UEFA A Egyéb 60 12 87 718 Ft 22 499 Ft 1 322 604 Ft

Szertáros, takarító Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 43 166 Ft 11 072 Ft 650 856 Ft

Felnőtt csapat gyúró Egyéb Nem
releváns

Egyéb 32 12 17 883 Ft 4 587 Ft 269 640 Ft

172 36 148 767 Ft 38 158 Ft 2 243 100 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felnőtt csapat
edző

A Fejér megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapatunk vezetőedzőjének bérezése. A vezetőedző vezényli a heti edzéseket, összeállítja a
stratégiát, a mérkőzések alkalmával irányítja a csapatot.

Szertáros,
takarító

A kiszolgáló létesítmény és öltözők takarításával, valamint a szerelések mosásával, a felszerelések kiadásával foglalkozó személy bérezése.

Felnőtt csapat
gyúró

A Fejér megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapat megnövekedett fizikai igénybevételének szükségeként szeretnénk egy gyúrót megbízási
szerződéssel alkalmazni.

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)

1 115 914 Ft 11 272 Ft 0 Ft 1 127 186 Ft 1 127 186 Ft 2 243 100 Ft 2 254 372 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

laptop db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Egyéb fűnyíró traktor db 1 2 000 000
Ft

2 000 000 Ft

2 150 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

laptop A mérkőzések jegyzőkönyvének kitöltése elektronikusan történik, a jelenleg használt laptop már nem korszerű, így szükség van
egy új laptop vásárlására.

fűnyíró traktor Az egyesület jelenleg nem rendelkezik saját tulajdonú fűnyíró traktorral, így a pálya nyírása nem megfelelően megoldott. A
telepített automata öntözőrendszernek köszönhetően a fű a korábbiakhoz képest sokkal gyorsabban nő, így indokolttá vált egy
saját tulajdonú fűnyíró traktor beszerzése, amellyel saját foglalkoztatású pályagondnokkal heti rendszerességgel kivitelezhetővé
válik a pálya gondozása.

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)

1 500 453 Ft 15 156 Ft 0 Ft 1 515 609 Ft 649 547 Ft 2 150 000 Ft 2 165 156 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)

Biztonsági
beruh.

Külső kerítés 2015-08-03 2015-08-24 2015-08-28 3 679 381
Ft

3 679 381
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Külső kerítés Jelenleg a sportpálya nem rendelkezik külső kerítéssel, mivel az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága többször felhívta az
egyesületek figyelmét arra, hogy a közeljövőben kötelező lesz a pálya körüli kerítés megépítése, így ennek megfelelően a jelen
sportfejlesztési program megvalósítása során szeretnénk megépíteni az MLSZ Infrastrukturális Szabályzatának megfelelő külső
kerítést.

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

Biztonsági
beruh.

Külső kerítés Egyéb 8154
Polgárdi
Batthyány
132

530 14400 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

Külső kerítés A pálya körül csak az egyik oldalon szükséges a kerítés építése (öltöző felőli oldalon), hiszen a pálya másik oldalán a temető és a
Vertikál Zrt. telephelye felől már rendelkezésre áll egy kerítés. Az öltöző felőli oldalon szükséges kerítésrész hossza: 270 fm,
amely 2 db 4 m szélességű kaput tartalmazna, valamint a Vertikál Zrt. felőli oldalon szükséges egy 17 fm hosszú szakasz, 4 m
széles kapuval, továbbá a temetőkerítés és az öltözőépület között szükséges egy 3 m széles rész, kiskapuval.

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok

megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

nagyméretű futballpálya Nagy f.p. 8154
Polgárdi
Bocskai
2

530 110x68
m

Egyéb 40 0 Ft 10

öltöző és kiszolgáló épület Öltöző 8154
Polgárdi
Bocskai
2

530 135
m2

Egyéb 40 0 Ft 10

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

Nem

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

Nem
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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. 2 567 786 Ft 25 937 Ft 0 Ft 2 593 723 Ft 1 111 595
Ft

3 679 381 Ft 3 705 318 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFPHPM01-09494/2015/MLSZ

2015-10-20 10:30 8 / 25



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U11 Bozsik egyesületi U11 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U15 POLGÁRDI U15 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Az új kiírás alapján várhatóan U16 lesz!

U18 POLGÁRDI U18 11 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Az új kiírás szerint várhatóan U19 lesz!

U21 POLGÁRDI VERTIKÁL U21 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U16 POLGÁRDI U16 16 egyéb ffi UP Az új megyei kiírás szerint az U15 és U18 helyett indítjuk!

U19 POLGÁRDI U19 16 egyéb ffi UP Az új megyei kiírás szerint az U21 helyett indítjuk!

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

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 stoplis cipő pár 51 4 933 Ft 251 583 Ft

Sporteszköz labda 3-mas méret db 10 3 083 Ft 30 830 Ft

Sporteszköz labda 4-es méret db 10 3 700 Ft 37 000 Ft

Sporteszköz labda 5-ös méret db 60 4 933 Ft 295 980 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 50 6 783 Ft 339 150 Ft

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

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

Gyógyszer elsősegély láda db 2 9 250 Ft 18 500 Ft

Gyógyszer masszázskrém doboz 10 1 233 Ft 12 330 Ft

Gyógyszer fagasztó spray db 20 925 Ft 18 500 Ft

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

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

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző UEFA B HU-2996 Egyéb 64 12 40 083 Ft 10 282 Ft 604 380 Ft

Edző MLSZ D 7162 Egyéb 64 12 40 083 Ft 10 282 Ft 604 380 Ft

Edző MLSZ Grass. C 1300-
00081

Egyéb 64 12 40 083 Ft 10 282 Ft 604 380 Ft

Edző UEFA A HU-0230 Normál 160 12 246 664 Ft 69 066 Ft 3 788 759 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

UEFA B HU-2996 UEFA B U19 3 16

UEFA B HU-2996 UEFA B U13 2 15

MLSZ D 7162 Egyéb U11 2 14

MLSZ Grass. C 1300-00081 Egyéb U9 2 8

MLSZ Grass. C 1300-00081 Egyéb U7 2 10

UEFA A HU-0230 UEFA A U16 3 16
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 954 543 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 49 330 Ft

Személyszállítási költségek 924 990 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 308 330 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 746 382 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 601 899 Ft

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

Összesen 9 585 474 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)

8 605 776 Ft 88 173 Ft 123 332 Ft 8 817 281 Ft 979 698 Ft 9 708 806 Ft 9 796 979 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

Utánpótlás-nevelés 123 332 Ft 177 326 Ft 88 173 Ft 211 505 Ft

Összesen 123 332 Ft  211 505 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A közreműködő feladata az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportfejlesztési program megírása, a megvalósítás nyomon követése, a
felhasználás során felmerülő adatszolgáltatás és dokumentáció elkészítése, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos
dokumentáció elkészítése és beküldése a MLSZ részére.
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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: Polgárdi, 2015. 10. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kinizsi Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 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: Polgárdi, 2015. 10. 20.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

(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: Polgárdi, 2015. 10. 20.
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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 4 6 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 6 50%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 16 0%

U18 fő 11 0 -100%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 16 0%

U15 fő 16 0 -100%

Egyéb indikátorok

U21 fő 16 0 -100%

U13 fő 15 18 20%

U11, U7, U9 fő 32 36 13%
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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 1 115 914 Ft 11 272 Ft 0 Ft 1 127 186 Ft 1 127 186 Ft 2 243 100 Ft 2 254 372 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 068 239 Ft 41 093 Ft 0 Ft 4 109 332 Ft 1 761 142 Ft 5 829 381 Ft 5 870 474 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 500 453 Ft 15 156 Ft 0 Ft 1 515 609 Ft 649 547 Ft 2 150 000 Ft 2 165 156 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 567 786 Ft 25 937 Ft 0 Ft 2 593 723 Ft 1 111 595 Ft 3 679 381 Ft 3 705 318 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 605 776 Ft 88 173 Ft 123 332 Ft 8 817 281 Ft 979 698 Ft 9 708 806 Ft 9 796 979 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 13 789 929 Ft 140 538 Ft 123 332 Ft 14 053 799 Ft 3 868 026 Ft 17 781 287 Ft 17 921 825 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 (14 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)

alairasi_cimpeldany_kinizsi_gabor_1430220577.pdf Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2015-04-28 13:29:37)
11dfd955ff16285ea14fa9f22aa92c8f296d722179685e271b0a667cee02f495

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

beruhazas_finanszirozasi_terve_kuls_1430402520.pdf Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2015-04-30 16:02:00)
2c84c00c5acaff7621faef8c47a99507ed3a55c57601c32ce1284e590c4f803f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

varhato_kihasznaltsag_hasznositasi_1430401926.pdf Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2015-04-30 15:52:06)
91cbba54b0755ae9d8748be34e6e1f925b75c084ca21ed402cd1df261f453682

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

kivonat_polgardivse_20150428_1430220563.pdf Szerkesztés alatt, 667 Kb, 2015-04-28 13:29:23)
3a9ace9c609698b3296088d8968d76d1a81e3b25b60d39fd65d7d00a083d709b

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

ig_szolg_dij_polgardivse_be_sfp9494_1430398246.pdf Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-30 14:50:46)
3bbe3d6024e75da076852009a05114672ec65444723847b49d88913c435fef15

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

adoigazolas_polgardivse_1430235333.pdf Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2015-04-28 17:35:33)
d996988c5c3d891cb43564957647e5261b30faed71cc1f779d74f225324d82c7

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozat_hatosagi_engedelyek_pol_1430400107.pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2015-04-30 15:21:47)
0c5df8ae6c1c482037ceafb7d70f70cd130a17c39cc81d87aa8b0133d35ae486

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

nyilatkozat_ep_eng_polgardivse_1430399753.pdf Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2015-04-30 15:15:53)
b012caddbca80f7146a15a825c2d1882b61a0fdfe251cd49fbf9e7e186d4691b

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

sportpalya_hasznalati_megallapodas__1430398533.pdf Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2015-04-30 14:55:33)
a7cc689b98254c3a313c1bcd37fa1c5746a62bfa880108d8429359f2ad698385

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

tulajdoni_lap_530hrsz_1430398542.pdf Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2015-04-30 14:55:42)
e08aef815245b0f0eeef7192420f7323cb836e661bd04e5eaf6aaeb524114b67

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

arajanlat_john_deere_x305r_funyiro__1442233494.pdf Hiánypótlás melléklet, 865 Kb, 2015-09-14 14:24:54)
748520ad5d2771bd1e9e266e29a1acbbe3a26677946ca4dbb88c8bdb5af71e78

kulso_kerites_polgardivse_2015_ktsg_1430405772.pdf Szerkesztés alatt, 237 Kb, 2015-04-30 16:56:12)
78f1a1e01fbb42a9a370f97ff2fd662d118e0d5a569856635ef0c813a161577f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszaki_specifikacio_funyiro_trakto_1442233474.pdf Hiánypótlás melléklet, 227 Kb, 2015-09-14 14:24:34)
882f15555b3e04dfd20825d30d0b8ce59be3ce4dc292cb47b704552733622d68

muszaki_leiras_kulso_kerites_polgar_1430401304.pdf Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2015-04-30 15:41:44)
87843ef27a52e6c599c5345b96f9e80e5eb763a0a1767ffefd304c54d1f778d0
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