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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Tompai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

TS

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2140

A kérelmező jogállása

Amatőr

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

Egyéb UP

Adószám

19972226-1-03

Bankszámlaszám

53100018-10054419-00000000

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6422

Város

Tompa

Közterület neve

Rákóczi F.

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

6422

Város

Tompa

Közterület neve

Rákóczi F.

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 303 30 06

Fax

-

Honlap

www.tompaisport.hu

E-mail cím

tompakse@freemail.hu

E-mail cím

tompakse@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Friebert László

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 303 33 06

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Friebert László

+36 30 303 33 06

E-mail cím
valika654@citromail.hu

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

2016-12-14 11:34

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

3 MFt

10 MFt

10 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

12 MFt

80 MFt

80 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

2 MFt

2 MFt

Összesen

15 MFt

92 MFt

92 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

8 MFt

15 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

2 MFt

6 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5 MFt

10 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2 MFt

69 MFt

69 MFt

Összesen

18 MFt

101 MFt

101 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

17 MFt

99 MFt

99 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

2 MFt

2 MFt

2016-12-14 11:34
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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

198 067 Ft

3 961 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 503 920 Ft

110 078 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

12 660 270 Ft

253 205 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 501 953 Ft

170 039 Ft

Általános képzés

40 609 Ft

812 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-14 11:34
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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 Tompa SE rendelkezik 1 db 101x56 méretű füves futballpályával, 1 db 40x20 műfüves pályával, 1 db 30x20 strandfoci pályával, 1 db 40x20 aszfaltos kézilabdapályával, 1 db 20x12
tornaterem linóleumos. A futballpályának, műfüves pályának és a strandfoci pályának 2 db öltöző és 1 db játékvezető öltözője van. Az iskolában 3 db öltöző van, minden öltöző rendelkezik
hideg-meleg vizes bojlerekkel. A füves pálya rendelkezik 4 db kandeláberrel amin egyenként 8 db égőfej van. A világítás edzésre alkalmas, de mérkőzés lejátszására a fény erőssége nem
alkalmas. A füves pálya rendelkezik továbbá automata öntözőrendszerrel.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A klub helység kialakítása fontossá vált a mérkőzések utáni rendezvények a különféle csapatok megfigyelői a játékvezetői ellenőrök elhelyezésére ez által szeretnénk komfortosabbá,
lakhatóbbá tenni a pályánkat. Emellett továbbképzések, mérkőzés elemzések is megrendezésre kerülhetnek. A futballpályán 15 évvel ezelőtt épített félkész öltözőt be szeretnénk fejezni, hogy
az ott megrendezésre kerülő Bozsik Programot és a többi futball rendezvényre zavartalan öltözési lehetőségeket biztosítani tudjuk. Az U-16 és U-19-es csapataink kulturáltabb kielégítése
érdekében lenne fontos az építmény. A pálya kerítésének rendbe tétele nagyon fontossá vált, utoljára 1982 –ben volt felújítva, a vasszerkezet elrozsdásodott a beton alap mállik, a sportpálya
a városközponti részén fekszik, ezért sok csapat, ember látja, ezzel pedig szebbé tehető. A világítás korszerűsítése azért vált fontossá, mert a jelenlegi világítással az ezért biztonságos
vezetését nem tesz lehetővé az újabb égőtestek felhelyezésével még edző meccset is tudnánk téli időszakban lebonyolítani. Napelemeknek köszönhetően éves szinten a költségeket a felére
tudnák csökkenteni. A meglévő műfüves pálya karbantartására elengedhetetlenné vált a lombfúvó berendezés. A pálya füves részének felújítása azért vált időszerűvé, mert a pálya keleti rézén
szintkülönbség van ez miatt mélyebben van és a víz folyásának köszönhetően gödrök alakultak ki és több helyen a meglévő kártevők is komoly tevékenységet folytattak, hogy a pálya talaja
megsüllyedt és a pályán gödrök alakultak ki amik balesetveszélyesek is lehetnek. A meglévő műfüves pályánk síkját modern horganyzott vasszerkezettel szeretnénk megerősíteni,
modernizálni, mert a meglévő vasszerkezet balesetveszélyessé vált és nem teszi lehetővé a labdafogó hálók biztonságos rögzítését.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen
jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Toborzás, igazolás, nevezés 2016.07.01-2016.09.01. Bajnokságban való részvétel 2016.09.01-2017.06.30.
Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Elméleti képzések,
csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2016.07.01-2017.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2016.07.012017.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk sportfejlesztési programja több ponton is csatlakozik a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájához. Az utánpótlás korú játékosaink (fiúk, lányok egyaránt) számát növelni
kívánjuk, hogy a labdarúgás egyre több gyermek mindennapi sportja legyen. Fontos számunkra a játék megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel, ezért a Kelebiai Levente
Sportegyesülettel szoros együttműködésben évente több alkalommal gyerek tornákat szervezünk. A szülőkkel való jó kapcsolatnak köszönhetően, azok önként részt vesznek a szervezési
feladatokban. Számunkra nagyon fontos, hogy a folyamatos fejlődést szem előtt tartva lépésről-lépésre haladjunk a nevelés és tanítás terén, biztosítva az előrelépés lehetőségét a gyerekek
számára. Az előző évi támogatásoknak köszönhetően mára megteremtettük a környék kiemelkedően legfejlettebb infrastruktúrájával rendelkező sportpályáját. Egyesületünk a helyi
önkormányzatnak és vállalkozóknak köszönhetően stabil anyagi háttérrel rendelkezik. Ezt jól mutatja, hogy a pályázatokhoz az önerőt szponzorációs bevételekből tudjuk fedezni. Az
önkormányzat is elkötelezett a sport és azon belül a labdarúgás iránt. Elkötelezettek vagyunk a grassroots felkarolása, támogatása és kiszélesítése iránt.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk rövid ill. hosszú távon kell megvizsgálnunk. Rövid távon, a sportolási lehetőség bővülése, az egyre nagyobb létszámú közösségek bekapcsolódása az aktív
sportéletbe, mind a grassroots, mind a verseny rendszerben. Hosszú távon mindez a sportolók fizikai és egészségi állapotának javulását eredményezi, hozzájárul az egészséges életmód
kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához. Az egészséges, sportoló egyén számára biztosítottá válik az egészséges munkavégzés lehetősége,
csökkennek a társadalombiztosítás terhei. A fiatalok így egyre egészségesebb társadalom tagjaivá válhatnak. A sportfejlesztési programunk megvalósítása kapcsán a folyamatos minőségi
feltételek biztosítására törekszünk. Beruházásainkkal biztonságosabb, használhatóbb kiszolgáló egységek újulnak meg. A környező településeken folyamatosan generáljuk a futballozásra való
kedvet, a játék lehetőségét, ezáltal növelve az egyesület sportolói létszámát. Kockázatok: 1. Likviditási problémák 2. Jogszabályi környezet megváltozása 3. Kivitelező időbeli csúszása 4.
Kültéri munkálatok során bekövetkezett kedvezőtlen időjárás Kezelési módok: 1. Költségcsökkentő intézkedések megtétele, egyeztetések a szövetséggel valamint szponzorok és támogatók
megnyerése 2. Ide vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése, szükség esetén egyeztetés az illetékes szervekkel 3. Kockázat időbeni felismerése, kivitelezési munkálatok nyomon követése,
folyamatos egyeztetések a kivitelezővel. 4. Munkálatok átütemezése, szükséges egyeztetések megtétele.

2016-12-14 11:34
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Edző

Kategória

Képesíté
s

Edző

MLSZ C

Adózás
módja

Havi
munkaóra

EKHO

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

80

10

32 516 Ft

6 503 Ft

390 192 Ft

80

10

32 516 Ft

6 503 Ft

390 192 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

Edző

Beszerzés folyamatban

Beszerzés folyamatban...

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

Indoklás

Edző

A felnőtt csapat edzője

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
192 125 Ft

2016-12-14 11:34

Ell. szerv. fiz. díj
1 981 Ft

Közreműködői díj
3 961 Ft

Teljes támogatás (Ft)
198 067 Ft

Önrész (Ft)
198 067 Ft

Elszámolandó összeg
394 153 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
396 134 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

1

1 011 000 Ft

1 011 000 Ft

Pályakarbantartó gép

Lombfújó

db

1

219 900 Ft

219 900 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

db

1

6 466 726 Ft

6 466 726 Ft
7 697 626 Ft

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

Indoklás

cserepad (nem beépített)

A meglévő cserepadok elavultak így felújításra szorultak.

Lombfújó

A pálya karbantartásához szükséges készülék.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A klub helység kialakítása fontossá vált a mérkőzések utáni rendezvények a különféle csapatok megfigyelői a játékvezetői ellenőrök elhelyezésére ez
által szeretnénk komfortosabbá, lakhatóbbá tenni a pályánkat. Emellett továbbképzések, mérkőzés elemzések is megrendezésre kerülhetnek. A
futballpályán 15 évvel ezelőtt épített félkész öltözőt be szeretnénk fejezni, hogy az ott megrendezésre kerülő Bozsik Programot és a többi futball
rendezvényre zavartalan öltözési lehetőségeket biztosítani tudjuk. Az U-16 és U-19-es csapataink kulturáltabb kielégítése érdekében lenne fontos az
építmény. A pálya kerítésének rendbe tétele nagyon fontossá vált, utoljára 1982 –ben volt felújítva, a vasszerkezet elrozsdásodott a beton alap mállik,
a sportpálya a városközponti részén fekszik, ezért sok csapat, ember látja, ezzel pedig szebbé tehető. A világítás korszerűsítése azért vált fontossá,
mert a jelenlegi világítással az ezért biztonságos vezetését nem tesz lehetővé az újabb égőtestek felhelyezésével még edző meccset is tudnánk téli
időszakban lebonyolítani. Napelemeknek köszönhetően éves szinten a költségeket a felére tudnák csökkenteni. A meglévő műfüves pálya
karbantartására elengedhetetlenné vált a lombfúvó berendezés. A pálya füves részének felújítása azért vált időszerűvé, mert a pálya keleti rézén
szintkülönbség van ez miatt mélyebben van és a víz folyásának köszönhetően gödrök alakultak ki és több helyen a meglévő kártevők is komoly
tevékenységet folytattak, hogy a pálya talaja megsüllyedt és a pályán gödrök alakultak ki amik balesetveszélyesek is lehetnek. A meglévő műfüves
pályánk síkját modern horganyzott vasszerkezettel szeretnénk megerősíteni, modernizálni, mert a meglévő vasszerkezet balesetveszélyessé vált és
nem teszi lehetővé a labdafogó hálók biztonságos rögzítését.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
5 338 803 Ft

2016-12-14 11:34

Ell. szerv. fiz. díj
55 039 Ft

Közreműködői díj
110 078 Ft

Teljes támogatás (Ft)
5 503 920 Ft

Önrész (Ft)
2 358 823 Ft

Elszámolandó összeg
7 807 704 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
7 862 743 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

2017-02-01

2017-05-31

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

2017-06-30

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
17 706 292 Ft

17 706 292 Ft

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

Indoklás
A klub helység kialakítása fontossá vált a mérkőzések utáni rendezvények a különféle csapatok megfigyelői a játékvezetői ellenőrök elhelyezésére ez
által szeretnénk komfortosabbá, lakhatóbbá tenni a pályánkat. Emellett továbbképzések, mérkőzés elemzések is megrendezésre kerülhetnek. A
futballpályán 15 évvel ezelőtt épített félkész öltözőt be szeretnénk fejezni, hogy az ott megrendezésre kerülő Bozsik Programot és a többi futball
rendezvényre zavartalan öltözési lehetőségeket biztosítani tudjuk. Az U-16 és U-19-es csapataink kulturáltabb kielégítése érdekében lenne fontos az
építmény. A pálya kerítésének rendbe tétele nagyon fontossá vált, utoljára 1982 –ben volt felújítva, a vasszerkezet elrozsdásodott a beton alap mállik,
a sportpálya a városközponti részén fekszik, ezért sok csapat, ember látja, ezzel pedig szebbé tehető. A világítás korszerűsítése azért vált fontossá,
mert a jelenlegi világítással az ezért biztonságos vezetését nem tesz lehetővé az újabb égőtestek felhelyezésével még edző meccset is tudnánk téli
időszakban lebonyolítani. Napelemeknek köszönhetően éves szinten a költségeket a felére tudnák csökkenteni. A meglévő műfüves pálya
karbantartására elengedhetetlenné vált a lombfúvó berendezés. A pálya füves részének felújítása azért vált időszerűvé, mert a pálya keleti rézén
szintkülönbség van ez miatt mélyebben van és a víz folyásának köszönhetően gödrök alakultak ki és több helyen a meglévő kártevők is komoly
tevékenységet folytattak, hogy a pálya talaja megsüllyedt és a pályán gödrök alakultak ki amik balesetveszélyesek is lehetnek. A meglévő műfüves
pályánk síkját modern horganyzott vasszerkezettel szeretnénk megerősíteni, modernizálni, mert a meglévő vasszerkezet balesetveszélyessé vált és
nem teszi lehetővé a labdafogó hálók biztonságos rögzítését.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Öltöző

6422
Tompa
523 hrsz
-

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

523

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

12 280 462 Ft

126 603 Ft

253 205 Ft

12 660 270 Ft

5 425 830 Ft

17 959 497 Ft

18 086 100 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-14 11:34
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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

TOMPA SE U19

17

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

TOMPAI SE U16

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

TOMPAI SE U14

15

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

15

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

17

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

2016-12-14 11:34

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

2016-12-14 11:34

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-14 11:34

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-14 11:34

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
TOMPAI SE U15

Létszám
12

Csapat szintje 15/16
strandfoci

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

strandfoci

Státusz
Aktív

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

2016-12-14 11:34

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

mez garnitúra

db

80

5 203 Ft

416 240 Ft

Sporteszköz

szemléltető tábla

db

3

8 671 Ft

26 013 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

80

867 Ft

69 360 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

10

6 503 Ft

65 030 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

csom

40

3 468 Ft

138 720 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

60

650 Ft

39 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

10

6 503 Ft

65 030 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

60

6 503 Ft

390 180 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

60

3 468 Ft

208 080 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

db

36

434 Ft

15 624 Ft

Sportfelszerelés

gála melegítő

db

60

6 503 Ft

390 180 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Újraélesztő készülék

újraélesztő készülék

db

1

195 094 Ft

195 094 Ft

Vitamin

vitamincsomag

csom

10

21 677 Ft

216 770 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

10

1 951 Ft

19 510 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Sportcsarnok

Sportcsarnok

2 168 Ft

30

5

325 200 Ft

Szertár

Egyéb

21 677 Ft

1

10

216 770 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Sportcsarnok

Téli időszakban a csapatok felkészülési helyszíne.

Szertár

Az eszközeink védett, zárt helyen való őrzését tudjuk biztosítani a szertár bérlésével.

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

211

EKHO

80

10

86 709 Ft

17 342 Ft

1 040 508 Ft

Edző

TANC1520-01902

EKHO

160

10

86 709 Ft

17 342 Ft

1 040 508 Ft

Egyéb

Szervező

EKHO

160

10

65 031 Ft

13 006 Ft

780 372 Ft

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

160

10

65 031 Ft

13 006 Ft

780 372 Ft

2016-12-14 11:34
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Szervező

Utaztatás logisztikája, szertár rendezés, rendezvények, technikai értekezletek szervezése, kapcsolat tartás a Szövetkezettel.

Technikai vezető

Utaztatás logisztikája, kapcsolattartás s Szövetkezettel, versenyek szervezése.

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

211

UEFA A

U16

6

16

211

UEFA A

U14

6

15

TANC1520-01902

MLSZ Grassroots C

U9

4

14

TANC1520-01902

MLSZ Grassroots C

U7

4

10

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 823 457 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

431 374 Ft

Személyszállítási költségek

1 083 856 Ft

Nevezési költségek

65 031 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

86 709 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

541 970 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 517 399 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 641 760 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 191 556 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
8 246 895 Ft

2016-12-14 11:34

Ell. szerv. fiz. díj
85 020 Ft

Közreműködői díj
170 039 Ft

Teljes támogatás (Ft)
8 501 953 Ft

Önrész (Ft)
944 661 Ft

Elszámolandó összeg
9 361 595 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
9 446 615 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

MLSZ Grassroots "C"

Oktatás várható költségei (Ft)

2

80 000 Ft
80 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás
39 391 Ft

2016-12-14 11:34

Ell. szerv. fiz. díj
406 Ft

Közreműködői díj
812 Ft

Teljes támogatás (Ft)
40 609 Ft

Önrész (Ft)
40 609 Ft

Elszámolandó összeg
80 812 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
81 218 Ft

15 / 24

be/SFPHPM01-12236/2016/MLSZ
Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2016-12-14 11:34

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

3 961 Ft

3 961 Ft

1 981 Ft

5 942 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

110 078 Ft

110 078 Ft

55 039 Ft

165 117 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

253 205 Ft

253 205 Ft

126 603 Ft

379 808 Ft

Utánpótlás-nevelés

170 039 Ft

170 039 Ft

85 020 Ft

255 059 Ft

Általános képzés

812 Ft

812 Ft

406 Ft

1 218 Ft

Összesen

538 095 Ft

807 143 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Általános képzés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Tompa, 2016. 12. 14.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Friebert László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Tompa, 2016. 12. 14.
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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:
2016-04-27 18:11:15
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 09:07:00
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:
2016-04-21 18:24:51
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:
2016-04-28 15:59:16
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 09:07:20
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:40:28
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:12:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:40:25
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:13:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:13:10
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:12:57
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: 12
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:12:29
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:12:33

Kelt: Tompa, 2016. 12. 14.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-12-14 11:34

21 / 24

be/SFPHPM01-12236/2016/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

192 125 Ft

1 981 Ft

3 961 Ft

198 067 Ft

198 067 Ft

394 153 Ft

396 134 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

17 619 265 Ft

181 642 Ft

363 283 Ft

18 164 190 Ft

7 784 653 Ft

25 767 201 Ft

25 948 843 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 338 803 Ft

55 039 Ft

110 078 Ft

5 503 920 Ft

2 358 823 Ft

7 807 704 Ft

7 862 743 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 280 462 Ft

126 603 Ft

253 205 Ft

12 660 270 Ft

5 425 830 Ft

17 959 497 Ft

18 086 100 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 246 895 Ft

85 020 Ft

170 039 Ft

8 501 953 Ft

944 661 Ft

9 361 595 Ft

9 446 615 Ft

Képzés

39 391 Ft

406 Ft

812 Ft

40 609 Ft

40 609 Ft

80 812 Ft

81 218 Ft

- ebből általános képzés

39 391 Ft

406 Ft

812 Ft

40 609 Ft

40 609 Ft

80 812 Ft

81 218 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

26 097 676 Ft

269 048 Ft

538 095 Ft

26 904 819 Ft

8 967 990 Ft

35 603 761 Ft

35 872 809 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (46 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)
alairasicimpeldany20150429_14303298_1461255757.pdf (Szerkesztés alatt, 1013 Kb, 2016-04-21 18:22:37) 372ec33f046f8eac79e0bd8375388e2acadbae4f77cd96b055b34dd7b0f9ac88
1_alairasicimpeldany.pd_1474528020.pdf (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2016-09-22 09:07:00) dfac36ac480626122590d54b625fa818dbdda3cecb7e076e52aecf2ca4738920
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
doc_1461852790.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:13:10) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
doc_1461852777.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:12:57) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
Egyéb dokumentumok
01foosszesito-sportepuletfeluj_1474528038.pdf (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2016-09-22 09:07:18) eaeefce68fb46a0266088e02a4cd90af2e2e49514a25a06ecffa1cbeff48d643
02munkanemosszesito-sportepule_1474528038.pdf (Hiánypótlás melléklet, 35 Kb, 2016-09-22 09:07:18) 551a1796662d36477ef7ac49f5d5cdc6b6ddc122c0c977cf8d914a265f93ddcf
03teteles-sportepuletfelujitas_1474528039.pdf (Hiánypótlás melléklet, 130 Kb, 2016-09-22 09:07:19) 8c16cddea832658d0ecb4c813c4ca97f7284ae4f22039f226d42dac73fa7e70d
epitesihatosagnyilatkozatoltozo_1474528039.pdf (Hiánypótlás melléklet, 101 Kb, 2016-09-22 09:07:19) 3b2af462a2bdddf3a856153f9e3f7ce18e6b05e5d80d982f9836275eb874c3f4
masolateredetijeberuhazas_reszlete_1474528039.xls (Hiánypótlás melléklet, 55 Kb, 2016-09-22 09:07:19) e566efa76881f78125144b68abba3226f28f7f1547a30e29958c32d88b8f9ac2
taotompa_1474528039.pdf (Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2016-09-22 09:07:19) bb5657e82e9cbc8c575201f20dba0237988269ed65b8237f68d548e3c07a15b3
testuleti-kivonattulajdonosihoz_1474528039.pdf (Hiánypótlás melléklet, 44 Kb, 2016-09-22 09:07:19) 4c3079174e2a9ce680022af8574f30610c4fa1ba5275fbce0127b34d26ae54ef
tompa_ajanlat_1474528040.pdf (Hiánypótlás melléklet, 269 Kb, 2016-09-22 09:07:20) f4aa055c983b2c4c61da7cba89e0ef3a58aabcb7cea671ad28de176da7d8c17b
tulajdonosihozzajarulasoltozopa_1474528040.pdf (Hiánypótlás melléklet, 30 Kb, 2016-09-22 09:07:20) a1ab7fcb1e2763f55e808e4196400f09e4a78044f32bc525004e678d27f5307a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegbirosagibejegyzes_1461773475.pdf (Szerkesztés alatt, 374 Kb, 2016-04-27 18:11:15) 574d719f9d55cdf0d968e039a1ce4aba27ef2fb8a58a9e9991a125e499c76c85
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bef_1461851956.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2016-04-28 15:59:16) 1b65cf0087ab6d48c51272ac1cbcf98dd64740545172e05a8cb27aa8d6ad7565
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
adatbazis-lekerdezes_1461255891.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-21 18:24:51) babcc9628d4150fecad29abcfa20786fa361414a29e26337f91360f9942ad01f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
doc_1461852797.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:13:17) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
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
testuletikivonatok_1461930025.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-29 13:40:25) 75c4dbd53515385e0862a9dfb0a8dd4c78a17651148ffd211a29fea271f4f291
tulajdonosi_1461930025.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-29 13:40:25) 4772073441cd3db7e55fb8e3cd44f27c84f93063724de39c8748d7b0da27317c
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
testuletikivonatok_1461930028.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-29 13:40:28) 75c4dbd53515385e0862a9dfb0a8dd4c78a17651148ffd211a29fea271f4f291
tulajdonosi_1461930028.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-29 13:40:28) 4772073441cd3db7e55fb8e3cd44f27c84f93063724de39c8748d7b0da27317c
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullap_1461852753.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-28 16:12:33) 24259dc5b3ba1bcaa7e6ef1240ca17270e5be6d95ae213c30484c1735147c698
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatlombfuvozsebizsuzsa_1461773495.doc (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-04-27 18:11:35) 1a2fec62d3134a36784433bbc8ae0e06c7ce8b42d21da572bcc15a5ba62412b0
bhx2501alegsepru_1461773495.doc (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-27 18:11:35) 1c10bf995d45168982593ac048ecbefc27e03f4d7945f756a9985678e9cb67be
kispad_1461773497.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 18:11:37) bc093a84223927332251be7d8c939982c5c6aec95c5edbe0d99ba54d6fbdb54b
010_tompase_napelem_20160422_1461773497.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-27 18:11:37) 2cc7372b7b54fc7e37e7e454c222ab0abc1a0d2f686f21ac48f81643ac248fbe
011_tompase_palyavilagitas_2016042_1461773498.pdf (Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2016-04-27 18:11:38) 79934ec7e8f6daae00e023e57482a1710da82a268e9d6ccf222c10e3d3b04161
ajanlat_tompa_fentartasvilagitas_0_1461773536.xlsx (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-04-27 18:12:16) 8ca46e3dc8ae1cfa58f5c358358d9f2a3664736448b90c5240d367b6fdd94e26
04sportpalyalabdafogohaloteteles_1461773548.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-27 18:12:28) abc3530f16a93a25d5813300f5f38ae0e7b7c7fe32cfd20b8223a35f4e81d6ec
05sportpalyaaszfaltfoosszesito_1461773548.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-27 18:12:28) b75956333b73d3d48b2726eb4e3e3cf72947324c9d859dd8512571392d5799ae
06sportpalyaaszfaltteteles_1461773548.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-27 18:12:28) ff150bc78911d049ef03a2c911dd6ac33782bddf89f74a898f915229c71e5e07
01sportpalyakeritesfoosszesito_1461773549.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-27 18:12:29) 513ec98de8de5b2f896451a91d2c59d4692015ba92bd56f0696481a09f22d24e
02sportpalyakeritesteteles_1461773549.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2016-04-27 18:12:29) 8572c4879a5cc4215c49be697b10d7ce343f095b7a7e3c204a41cee17f91251f
03sportpalyalabdafogohalofoossze_1461773549.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-27 18:12:29) 1f2f8fb15d0bbb93c485fcd99e1ce4ab128dbca4b7523b6f08749d030705a42f
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlatlombfuvozsebizsuzsa_1461773502.doc (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-04-27 18:11:42) 1a2fec62d3134a36784433bbc8ae0e06c7ce8b42d21da572bcc15a5ba62412b0
bhx2501alegsepru_1461773502.doc (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-27 18:11:42) 1c10bf995d45168982593ac048ecbefc27e03f4d7945f756a9985678e9cb67be
kispad_1461773504.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 18:11:44) bc093a84223927332251be7d8c939982c5c6aec95c5edbe0d99ba54d6fbdb54b
010_tompase_napelem_20160422_1461773504.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-27 18:11:44) 2cc7372b7b54fc7e37e7e454c222ab0abc1a0d2f686f21ac48f81643ac248fbe
011_tompase_palyavilagitas_2016042_1461773504.pdf (Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2016-04-27 18:11:44) 79934ec7e8f6daae00e023e57482a1710da82a268e9d6ccf222c10e3d3b04161
ajanlat_tompa_fentartasvilagitas_0_1461773540.xlsx (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-04-27 18:12:20) 8ca46e3dc8ae1cfa58f5c358358d9f2a3664736448b90c5240d367b6fdd94e26

2016-12-14 11:34

23 / 24

be/SFPHPM01-12236/2016/MLSZ
03sportpalyalabdafogohalofoossze_1461773552.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-27 18:12:32) 1f2f8fb15d0bbb93c485fcd99e1ce4ab128dbca4b7523b6f08749d030705a42f
04sportpalyalabdafogohaloteteles_1461773552.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-27 18:12:32) abc3530f16a93a25d5813300f5f38ae0e7b7c7fe32cfd20b8223a35f4e81d6ec
05sportpalyaaszfaltfoosszesito_1461773552.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-27 18:12:32) b75956333b73d3d48b2726eb4e3e3cf72947324c9d859dd8512571392d5799ae
06sportpalyaaszfaltteteles_1461773552.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-27 18:12:32) ff150bc78911d049ef03a2c911dd6ac33782bddf89f74a898f915229c71e5e07
01sportpalyakeritesfoosszesito_1461773552.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-27 18:12:32) 513ec98de8de5b2f896451a91d2c59d4692015ba92bd56f0696481a09f22d24e
02sportpalyakeritesteteles_1461773553.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2016-04-27 18:12:33) 8572c4879a5cc4215c49be697b10d7ce343f095b7a7e3c204a41cee17f91251f
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