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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Polgárdi Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Polgárdi VSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

797

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

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

Város

Polgárdi

Közterület neve

Batthyány

Közterület jellege

utca

Házszám

132

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8154

Város

Polgárdi

Közterület neve

Batthyány

Közterület jellege

utca

Házszám

132

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 22 576 230

Fax

+36 22 576 230

Honlap

www.polgardivse.hu

E-mail cím

polgardivse@gmail.com

E-mail cím

gabor.kinizsi@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kinizsi Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 641 16 94

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kinizsi Gábor

+36 30 641 16 94

E-mail cím
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
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

6,9 MFt

12,7 MFt

12,8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,831 MFt

0,879 MFt

0,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,034 MFt

8,731 MFt

13 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,667 MFt

0,8 MFt

Összesen

17,765 MFt

22,977 MFt

27,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,254 MFt

3,091 MFt

5,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,4 MFt

6,776 MFt

7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

7,937 MFt

3,364 MFt

6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6,076 MFt

6,813 MFt

8 MFt

Összesen

17,667 MFt

21,044 MFt

27,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

5 MFt

11 MFt

14,3 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

348 537 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

105 740 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 998 993 Ft

119 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

13 139 189 Ft

262 249 Ft

Általános képzés

263 719 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 nyolc korcsoportban (U7, U9, U11, U13, U16, U19, 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 és állandó
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
(105 x 68 m) élőfüves borítású futballpályáján versenyeznek. A pályát az utánpótláscsapatok, a felnőtt csapat, valamint az öregfiúk csapat is használja, ezáltal a pálya
kihasználtsága elérte a maximumot. 2015-ben az MLSZ-EMMI közös programjának keretén belül a Széchényi István Általános Iskola telephelyén kialakításra került
egy 42x22 m-es rekortán pálya, melyet az iskolai sport mellett az egyesület csapatai is használnak tavasztól őszig. A szabadtéri pályákon kívül 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. A 2012 óta
tartó sportfejlesztési stratégiának köszönhetően mind infrastrukturálisan, mind szakmai téren fejlődésnek indult az egyesület.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A sporttelepen az egyesület a TAO tárgyi eszköz jogcímének segítségével folyamatosan hajt végre fejlesztéseket, a 2012/2013-as SFP keretén belül labdafogó háló
és korlát épült, a 2014/2015. évi SFP keretében sikerült felújítani és talajba süllyesztett automata öntözőrendszerrel ellátni az élőfüves centerpályát, a 2015/2016-os
évadban pedig az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő külső kerítés létesült a sporttelep körül. A tárgyi eszköz fejlesztéseket folytatva a 2016/2017. évi
SFP keretében egy 90x60 m méretű élőfüves edzőpályát szeretnénk létesíteni, amely nagyban tehermentesítené a jelenlegi egyetlen élőfüves centerpályát, valamint
a létrejövő új edzőfelületnek köszönhetően további korosztályok és csapatok bevonásával várható létszámnövekedést is magával hozna. Az edzőpálya kialakítását
2017 tavaszán kezdené meg az egyesület, a várható befejezés ideje 2017. április 30. Az edzőpálya létesítése mellett a centerpálya leginkább használt részeit is
szeretnénk karbantartani, így 202 m2-es felületen, a kapuk előterében gyeptéglázásra (fűcserére) kerülne sor, hogy a két tizenhatos közötti területen is a pálya többi
részének megfelelő minőségű, összefüggő gyepfelület jöhessen létre. A karbantartást 2016 nyarán tervezzük, a várható befejezés ideje 2016. augusztus 25.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen pályázat az egyesület Labdarúgó Szakosztályának a 2016/2017-os idényre tervezett sportfejlesztési stratégiáját tartalmazza, amely az egyesület elmúlt
években megkezdett, 2012 óta tartó szisztematikus fejlesztési céljait követi. 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. 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. 2015/2016-ban három fő célterületet valósítottunk meg. Az első a labdarúgás
népszerűsítése volt, amely egyrészt a tömegsport bázis folyamatos növelését, különösen a U7-U13 korosztály növekvő bevonását, valamint a minden korosztály
számára megfelelő színvonalú sportolási lehetőség biztosítását célozta. Második elemként az infrastrukturális feltételek folyamatos javítását, a pálya, az eszközpark
és a kiszolgáló létesítmények színvonalának fejlesztését értük el. A 2013-2014-es évadban 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 további biztonsági
beruházásként a sporttelep külső kerítését építettük meg, hogy a már megvalósított értékeinket meg tudjuk védeni. A 2016/2017. évi sportfejlesztési program során a
korábbi években megkezdett fejlesztési stratégiát szeretnénk folytatni. A 2016/2017. évi SFP ütemterve: edzőpálya építésének tervezett ideje: 2017. 03-04. hó,
centerpálya fűcsere (gyeptéglázás) tervezett ideje: 2016.07-08., Tárgyi eszköz beruházás (honlapfejlesztés) tervezett ideje: 2016.12 hó, Személyi jellegű ráfordítások
tervezett ideje: 2016.07. – 2017.06. hó. Utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2016. 10. hó, Gyógyszerek,
diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2016. 08. hó, Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. 08. – 2017. 06. hó, Rendezési,
felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. 08., Edzőtáborozás tervezett ideje: 2017. 07. hó, Sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításainak tervezett kifizetése: 2016. 07. hó – 2017.06. 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)
Közép- és hosszú távú SFP-nk szervesen kapcsolódik az MLSZ stratégiájához. Mindkettő elsődleges céljai között szerepel az utánpótlás-nevelés fejlesztése és a
labdarúgók számának növelése. Emellett osztozunk az MLSZ azon szándékával is, mely a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó
gyerekek számának növelését és a tehetségesebb fiatalok korosztályos csapatokba való beintegrálását célozza. Idei SFP-nk is szerves folytatása a korábbi három
beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Elsődleges céljaink között szerepel annak a nevelő munkának a folytatása, amelynek
eredményeként az elmúlt években több mint 15 fiatalkorú labdarúgó mutatkozhatott be a megyei I.osztályú felnőtt csapatban. 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 szakmai munkánk következő állomása egy olyan saját
fejlesztésű online rendszer létrehozása, melynek segítségével az utánpótlás korú labdarúgók fejlődése nyomon követhető és megküldhető a megyei igazgatóság
részére, hozzásegítve ezzel a megyei válogatottakat vezető szakembereket a megfelelő kiválasztáshoz. A következő években szeretnénk a kiválasztási
rendszerünket tökéletesíteni és kiteljesíteni jól működő példákat szem előtt tartva. Szeretnénk regionális szinten, a környező települések bevonásával megszervezni a
tehetségek megfigyelését, kiválasztását és teljesítményük, képességeik fejlődésének kézzel fogható eredményeit dokumentálni. Az ennek alapjául szolgáló saját
fejlesztésű informatikai rendszer programozása folyamatban van, illetve a mérésekhez szükséges eszközöket beterveztük jelen SFP-be (lövéserősség,
futótávolság,sebesség, pulzus mérő eszközök,stb.). Az edzők saját maguk töltik majd fel az adatokat a rendszerünkbe, ezzel biztosítva annak folyamatos
naprakészségét. A rendszer segítségével nemcsak a mérkőzésen nyújtott teljesítményeket értékelné az edző, hanem évente két alkalommal komplex fizikai és
technikai képességeket mérő teszteknek vetnénk alá fiatal labdarúgóinkat. A továbblépésnek, a minőségi munka folytatásának kulcsa a megfelelő szakemberek
megtartása, új tehetséges, motivált edzők és sportszakemberek alkalmazása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük biztosítása.

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 4-5 évben az egyesület egyre nagyobb
figyelmet fordított az utánpótlás-nevelésre, az eddig benyújtott pályázataink is erre koncentráltak. A helyi önkormányzat az elmúlt évben csaknem megkétszerezte az
egyesület támogatását annak érdekében, hogy a megkezdett utánpótlás-nevelő program megvalósulhasson. Egyesületünk elsősorban önkormányzati, valamint
különböző szponzori támogatásokból tudja fenntartani működését, ezért a különböző pályázati források kiaknázása is kulcskérdés, hiszen ezek bevonásával további
fejlődés érhető el. A TAO program segítségével megvalósuló fejlesztések eddig is az eredményesség javulását és az igazolt labdarúgók számának növekedését
hozták magukkal, ez a jövőben is elvárható. 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 elvárt 30-40%-os 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, valamint az idén bevezetésre kerülő
elektronikus teljesítménykövető rendszer maradéktalanul bevezetésre kerülhessen.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Szertáros, takarító

Kategória

Képesíté
s

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Egyéb

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

80

12

46 000 Ft

11 799 Ft

693 588 Ft

80

12

46 000 Ft

11 799 Ft

693 588 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Szertáros,
takarító

Indoklás

A sportpályát kiszolgáló épület (öltözők, iroda, klubhelyiség) takarításával, valamint a sportfelszerelések tisztításával, a sporteszközök
kiadásával és visszavételével foglalkozik.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

345 051 Ft

3 485 Ft

0 Ft

348 537 Ft

348 537 Ft

693 588 Ft

697 073 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Informatikai
beruházás

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
honlap fejlesztés

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

1

150 000
Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

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

Indoklás

Az egyesület jelenlegi honlapja nem felel meg az elvárt követelményeknek, a szélesebb körű kihasználás érdekében szükséges a
honlap alatt futó régi keretrendszer cseréje, melynek segítségével új funkciókkal bővülhet a sportolók tájékoztatása.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

104 683 Ft

1 057 Ft

0 Ft

105 740 Ft

45 317 Ft

150 000 Ft

151 057 Ft

2016-10-03 09:44
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályaépítés

nagy edzőpálya építés

2017-03-06

2017-04-30

2017-05-02

7 926 400
Ft

Pályafelújítás

fűcsere

2016-07-25

2016-08-25

2016-09-01

464 600 Ft
8 391 000
Ft

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

Indoklás

nagy edzőpálya építés

Az egyesület jelenleg közel 200 főt számlál, mivel a sporttelepen csak egy darab centerpálya található, így minden edzést és
mérkőzést csak ezen a pályán lehet lebonyolítani. A hat utánpótlás korosztály edzői a pálya nagy forgalma miatt csak kevés
óraszámú edzést tudnak biztosítani a gyerekek részére. A tavalyi öntözőrendszer telepítésnek köszönhetően a centerpálya
minősége jó, de még mindig nagyon túlterhelt, ezért szükség van egy 90x60 m edzőpálya kialakítására a jelenlegi centerpálya
mögött.

fűcsere

A centerpálya két legjobban terhelt területe a két tizenhatoson belüli rész, azon belül is a kapusok által legtöbbet használt 5,5 m x
18,32 m-es kapu-előtér. Ezt a két területet összesen 202 m2-en szeretnénk gyeptéglázni, mert a rendszeres nagy terheltség
miatt a fű nem képes megerősödni.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Pályaépítés

nagy
edzőpálya
építés

Edzőterület

8154
Polgárdi
Batthyány
132

530

Pályafelújítás

fűcsere

Nagy f.p.

8154
Polgárdi
Batthyány
132

530

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Egyéb

14400

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U7

centerpálya

negyed pálya

2 óra

10

U9

centerpálya

negyed pálya

2 óra

14

U11

centerpálya

félpálya

2 óra

12

U13

centerpálya

félpálya

3 óra

14

U16

centerpálya

félpálya

3 óra

17

U19

centerpálya

félpálya

3 óra

17

2016-10-03 09:44
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2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

sportöltöző és kiszolgáló
épület

Öltöző

8154
Polgárdi
Bocskai
2

530

135
m2

Egyéb

112

0 Ft

12

tornacsarnok

Egyéb

8154
Polgárdi
Kossuth
167

1422

600
m2

Egyéb

40

0 Ft

4

rekortán pálya

Egyéb

8154
Polgárdi
Kossuth
139

1406

42x22
m

Egyéb

40

0 Ft

8

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

5 820 003 Ft

59 990 Ft

119 000 Ft

5 998 993 Ft

2 570 997
Ft

8 510 000 Ft

8 569 990 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-03 09:44
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

POLGÁRDI VERTIKÁL U19

17

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

POLGÁRDI VERTIKÁL U16

17

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

14

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

14

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-03 09:44

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-03 09:44

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-03 09:44

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

11 / 26

be/SFPHPM01-12494/2016/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-03 09:44

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-03 09:44

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

13 / 26

be/SFPHPM01-12494/2016/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz

teqball

db

1

615 000
Ft

615 000 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

2

109 000
Ft

218 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

2

119 000
Ft

238 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

209 000
Ft

418 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

16 383 Ft

32 766 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

22 003 Ft

44 006 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

2

45 720 Ft

91 440 Ft

Sporteszköz

edzőlabda 4-es méret (Egyedi)

db

50

6 500 Ft

325 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda 5-ös méret (Egyedi)

db

25

7 000 Ft

175 000 Ft

Sporteszköz

összecsukható kiskapu (120x70cm)
(Egyedi)

db

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

db

60

1 200 Ft

72 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

60

1 525 Ft

91 500 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú ujjú

db

25

5 425 Ft

135 625 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

60

4 065 Ft

243 900 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

30

12 200 Ft

366 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

25

11 865 Ft

296 625 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

60

7 455 Ft

447 300 Ft

Sportfelszerelés

utazó póló, rövidnadrág szett (Egyedi)

db

40

7 795 Ft

311 800 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

Polar sportóra (pulzusmérő) (Egyedi)

db

1

65 000 Ft

65 000 Ft

Gyógyszer

fagyasztó spray (Egyedi)

db

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

10

1 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

izomlazító

doboz

10

1 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

doboz

10

1 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

kineziológiai tapasz

tekercs

5

3 500 Ft

17 500 Ft

Vitamin

izotóniás ital

liter

10

4 000 Ft

40 000 Ft

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

2016-10-03 09:44

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC1300-00081

Egyéb

80

12

69 000 Ft

17 699 Ft

1 040 388 Ft

Edző

TANC1505-01566

Egyéb

80

12

69 000 Ft

17 699 Ft

1 040 388 Ft

Edző

7162

Egyéb

80

12

69 000 Ft

17 699 Ft

1 040 388 Ft

Edző

6455

Egyéb

80

12

69 000 Ft

17 699 Ft

1 040 388 Ft

Edző

7008

Egyéb

80

12

69 000 Ft

17 699 Ft

1 040 388 Ft

Egyéb

Utánpótlás szakágvezető
(sportszervező diploma)

Egyéb

160

12

150 000 Ft

38 475 Ft

2 261 700 Ft

Egyéb

Utánpótlás technikai vezető
(sportmenedzser diploma)

Egyéb

80

12

75 000 Ft

19 238 Ft

1 130 856 Ft

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

Indoklás

Utánpótlás szakágvezető
(sportszervező diploma)

Az utánpótlás szakágvezető feladata az egyesületben 6 korosztályban (U7, U9, U11, U13, U16, U19) folyó utánpótlásnevelő
munka teljes körű koordinációja, vezetése. Ez közel 100 gyermek edzésmunkájának és versenyeztetésének a felügyeletét jelenti.
A feladatot végző személy sportszervező diplomával rendelkezik.

Utánpótlás technikai vezető
(sportmenedzser diploma)

Az utánpótlás technikai vezető szervezi az utánpótlás-nevelés során felmerülő folyó technikai munkát, kapcsolatot tart a
labdarúgó szövetség illetékes munkatársaival. A csapatok utaztatásának, felszereléseinek, egyéb igényeinek biztosítása, a
versenyengedélyek kiváltása, karbantartása is a feladatkörébe tartozik. Továbbá gondoskodik a mérkőzések zökkenőmentesen
lebonyolításáról, mérkőzésjegyzőkönyvek elkészítéséről.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1300-00081

MLSZ Grassroots
C

U7

2

10

TANC1300-00081

MLSZ Grassroots
C

U9

2

14

TANC1505-01566

MLSZ Grassroots
C

U11

2

12

7162

MLSZ D

U13

2

14

6455

MLSZ D

U16

3

17

7008

MLSZ D

U19

3

17

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 145 962 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

175 000 Ft

Személyszállítási költségek

990 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

2016-10-03 09:44
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 594 496 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

14 205 458 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

12 745 548 Ft

131 392 Ft

262 249 Ft

13 139 189 Ft

1 459 910 Ft

14 467 707 Ft

14 599 099 Ft

2016-10-03 09:44

16 / 26

be/SFPHPM01-12494/2016/MLSZ
Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

MLSZ Grassroots "C"

3

114 300 Ft

BOSU®

1

50 000 Ft

Coerver® Youth Diploma 1

1

80 000 Ft

Coerver® Futsal

1

45 000 Ft

Coerver® Play Like The Stars

1

45 000 Ft

Sportmenedzser alap

1

190 500 Ft
524 800 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

261 081 Ft

2 637 Ft

0 Ft

263 719 Ft

263 719 Ft

524 800 Ft

527 437 Ft
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-03 09:44
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

119 000 Ft

119 994 Ft

59 990 Ft

178 990 Ft

Utánpótlás-nevelés

262 249 Ft

262 794 Ft

131 392 Ft

393 641 Ft

Összesen

381 249 Ft

572 631 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A közreműködő feladata a sportfejlesztési program tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcímre vonatkozó részeinek megírása, a megvalósítás
nyomon követése, a támogatás felhasználása során felmerülő adatszolgáltatás és dokumentáió elkészítése, valamint a felhasznált támogatás
elszámolásával kapcsolatos dokumentáció elkészítése és beküldése a jóváhagyó szervezet részére.

Utánpótlásnevelés

A közreműködő feladata a sportfejlesztési program utánpótlás-nevelés jogcímre vonatkozó részeinek megírása, a megvalósítás nyomon
követése, a támogatás felhasználása során felmerülő adatszolgáltatás és dokumentáió elkészítése, valamint a felhasznált támogatás
elszámolásával kapcsolatos dokumentáció elkészítése és beküldése a jóváhagyó szervezet részére.

2016-10-03 09:44
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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, 2016. 10. 03.
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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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Polgárdi, 2016. 10. 03.

2016-10-03 09:44

21 / 26

be/SFPHPM01-12494/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 13:06:32
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 13:06:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 13:08:08
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:11:22
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-28 14:34:53
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-28 14:35:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-28 14:32:39
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-28 14:35:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-28 14:35:55
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-28 14:36:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:49:08
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-09-28 14:32:12

Kelt: Polgárdi, 2016. 10. 03.
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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

6

8

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

4

7

75%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

135

135

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

17

19

12%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

17

19

12%

U15

fő

0

0

0%

U13

fő

14

17

21%

U11, U9, U7

fő

36

39

8%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

345 051 Ft

3 485 Ft

0 Ft

348 537 Ft

348 537 Ft

693 588 Ft

697 073 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

5 924 686 Ft

61 047 Ft

119 000 Ft

6 104 733 Ft

2 616 314 Ft

8 660 000 Ft

8 721 047 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

104 683 Ft

1 057 Ft

0 Ft

105 740 Ft

45 317 Ft

150 000 Ft

151 057 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 820 003 Ft

59 990 Ft

119 000 Ft

5 998 993 Ft

2 570 997 Ft

8 510 000 Ft

8 569 990 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 745 548 Ft

131 392 Ft

262 249 Ft

13 139 189 Ft

1 459 910 Ft

14 467 707 Ft

14 599 099 Ft

Képzés

261 081 Ft

2 637 Ft

0 Ft

263 719 Ft

263 719 Ft

524 800 Ft

527 437 Ft

- ebből általános képzés

261 081 Ft

2 637 Ft

0 Ft

263 719 Ft

263 719 Ft

524 800 Ft

527 437 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

19 276 366 Ft

198 561 Ft

381 249 Ft

19 856 178 Ft

4 688 480 Ft

24 346 095 Ft

24 544 656 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-10-03 09:44

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (27 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_2_1461582404.pdf (Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2016-04-25 13:06:44)
c0c68872d3121872ab3c4230497d53ad21a95fbb6ac7cac6b20a5a2d84dd2209
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
beruhazas_finanszirozasi_terve_fucs_1475066148.pdf (Hiánypótlás melléklet, 224 Kb, 2016-09-28 14:35:48)
697f20b2af97809b4cbd0ed99bd67e51b5d310a51a61a4e24ea1a219feabeee4
beruhazas_finanszirozasi_terve_edzo_1475066155.pdf (Hiánypótlás melléklet, 220 Kb, 2016-09-28 14:35:55)
f1795a25936feee49848bc4c74e4185f63bd1a34d73c03b517e9a068fb6fb757
beruhazas_finanszirozasi_terve_edzo_1462198299.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-05-02 16:11:39)
f1795a25936feee49848bc4c74e4185f63bd1a34d73c03b517e9a068fb6fb757
beruhazas_finanszirozasi_terve_fucs_1462198441.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-05-02 16:14:01)
697f20b2af97809b4cbd0ed99bd67e51b5d310a51a61a4e24ea1a219feabeee4
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
varhato_kihasznaltsag_hasznositasi_1475066171.pdf (Hiánypótlás melléklet, 221 Kb, 2016-09-28 14:36:11)
cc63a9cbe06d1e6dedb2cbd573e1700f7d35e8a286211db71e3f787db6aa50e4
varhato_kihasznaltsag_hasznositasi_1475066179.pdf (Hiánypótlás melléklet, 224 Kb, 2016-09-28 14:36:19)
934d02655f966f351d93deef23d820dc3f8232811e84553c28861fa6a705f955
varhato_kihasznaltsag_hasznositasi_1462198950.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2016-05-02 16:22:30)
cc63a9cbe06d1e6dedb2cbd573e1700f7d35e8a286211db71e3f787db6aa50e4
varhato_kihasznaltsag_hasznositasi_1462200051.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-05-02 16:40:51)
934d02655f966f351d93deef23d820dc3f8232811e84553c28861fa6a705f955
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_polgardivse_20160425_1461582392.pdf (Szerkesztés alatt, 637 Kb, 2016-04-25 13:06:32)
c68d4a2b1b9d1339ac698b8b4c47a2446e7aaa26a66ce1dbcaeac3a7be30cf0f
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig_szolg_dij_polgardivse_sfp12494_2_1462194682.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2016-05-02 15:11:22)
05cc423700fc42ecc574105aaa3ff3177f3330488a06a62c687c8118cbca92cc
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas_polgardivse_20160415_1461582488.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-25 13:08:08)
aa734f1a15d38b996a4a322665f785e71e225ab670e659f40201ecef8b7ff8ed
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_engedelyek_polgardivse__1475066120.pdf (Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2016-09-28 14:35:20)
d22549dc4da1d462a5cd5bc993f1176c239e225a303dbb59688dfa391310a60e
nyilatkozat_engedelyek_polgardivse__1462196848.pdf (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2016-05-02 15:47:28)
d22549dc4da1d462a5cd5bc993f1176c239e225a303dbb59688dfa391310a60e
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_epitesi_beruhazasrol_1475065959.pdf (Hiánypótlás melléklet, 517 Kb, 2016-09-28 14:32:39)
45784a59a675518a99c591a2ba7b2965e16b8b55b0c7016335b5dadd2c20156b
nyilatkozat_nem_epites_eng_koteles__1462194923.pdf (Szerkesztés alatt, 267 Kb, 2016-05-02 15:15:23)
d52ff4d98bf2b61419c84edbe9cb7057f06f043c906a668c5e92d7070f696a4a
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__1475066093.pdf (Hiánypótlás melléklet, 228 Kb, 2016-09-28 14:34:53)
a7cc689b98254c3a313c1bcd37fa1c5746a62bfa880108d8429359f2ad698385
sportpalya_hasznalati_megallapodas__1461958083.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2016-04-29 21:28:03)
a7cc689b98254c3a313c1bcd37fa1c5746a62bfa880108d8429359f2ad698385
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_530_polgardi_1475066103.pdf (Hiánypótlás melléklet, 488 Kb, 2016-09-28 14:35:03)
ef4798aea0ad75b571eb2aa3e98c9dc3b1729e9ed367782a8c850690a8d40313
tulajdonilap_530_polgardi_1461958102.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2016-04-29 21:28:22)
ef4798aea0ad75b571eb2aa3e98c9dc3b1729e9ed367782a8c850690a8d40313
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
edzopalya_polgardivse_2016_ktsgterv_1462203708.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2016-05-02 17:41:48)
20cd330e84647cb232c9362d8d0a5088bb4cece78202dd4ba79210f35b7a122b
gyepteglazas_polgardivse_2016_ktsgt_1462204148.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2016-05-02 17:49:08)
5b058f4d6d37d9a5501dad403f469b6b15c2d81fea77ce91c71cb50de9949134
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
adidas_micoach_smartball_muszaki_le_1475065918.pdf (Hiánypótlás melléklet, 353 Kb, 2016-09-28 14:31:58)
914d2d9fc6f45f617300d6c9cc57288b3422f5bc43b3faec89e11918adac6c7f
adidas_micoach_speed_cell_muszaki_l_1475065925.pdf (Hiánypótlás melléklet, 344 Kb, 2016-09-28 14:32:05)
675f66fccc74404c4c2b3b98bd8209732d612c5aa39e8c764889fd08fc9b035c
garmin_vivofit_muszaki_leiras_felha_1475065932.pdf (Hiánypótlás melléklet, 326 Kb, 2016-09-28 14:32:12)
f1e8ba129f8e5fb29389eb3f0c6faab23c844369ae02eae3e0dafd3c3ed9bb73
muszaki_leiras_edzopalya_polgardivs_1462199483.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2016-05-02 16:31:23)
d8d97109f2dd50ca284dd270d708d268ebb0b578ef4f92fef25a5eb77aa6391d
muszaki_leiras_fucsere_polgardivse__1462199680.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2016-05-02 16:34:40)
76cfe9a96b3cff4f86080988c00dd7d014100c0293a3808b69544e070b32eb35
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