
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  III. Kerületi Torna és Vívó Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve  III. Kerületi TVE

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  18100002-2-41

Bankszámlaszám  18100002-00208210-21010016

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1037  Helység  Budapest

Út / utca  Kalap utca  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1037  Helység  Budapest

Út / utca  Kalap utca  Házszám  1

Telefon  +36 30 460 30 24  Fax  +36 30 460 30 24

Honlap  http://tve1887.hu/bemu.html E-mail cím  tve@tve1887.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Csákvári László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 460 30 24  E-mail cím  tve@tve1887.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Csákvári László +36 30 460 30 24 tve@tve1887.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Kalap utcai
sporttelep

Budapest III. Kerület
Önkormányzata

Budapest III. Kerület
Önkormányzata

20 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:  2011-12-12

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-12-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

be/SFP-0092/2015/MVLSZ

2015-04-29 17:25 1 / 25



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 15 MFt 18 MFt 20 MFt

Állami támogatás 5,5 MFt 6 MFt 8 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 22 MFt 25 MFt 30 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 20 MFt 25 MFt 300 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 2 MFt

Összesen 62,5 MFt 74 MFt 360 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7 MFt 12 MFt 31 MFt

Működési költségek (rezsi) 30 MFt 35 MFt 40 MFt

Anyagköltség 16 MFt 18 MFt 20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 5 MFt 7 MFt 8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Összesen 59 MFt 73 MFt 101 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 16 MFt 25 MFt 31 MFt

Működési költségek (rezsi) 30 MFt 35 MFt 40 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 11 602 843 Ft 232 057 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 514 607 Ft 90 292 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

409 837 501 Ft 8 196 750 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 499 164 Ft 149 983 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 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

III. kerületi Torna és Vívó Egylet története 1887. január 24-ig nyúlik vissza. Azóta természetesen számos változáson ment át az egyesület, a szakosztályok
száma pedig növekedett. Az egyesület meghatározó szerepet tölt be III. kerület sport életében, de eddig elsősorban a labdarúgás játszotta a fő szerepet.
Ettől az évtől kezdve a klub szeretne megjelenni a vízilabda szakágban is, ami az elmúlt időszak tudatos tervezési munkájának az eredménye. A cél, hogy
évről-évre növekedjen az utánpótlás bázis és egyre több bajnokságban eltudjon indulni a klub. A versenysport mellett, komoly figyelmet fordítana az
egyesület a szabadidő sportolók igényeinek kielégítésére is. A legfontosabb szempont, hogy a gyermekek számára biztosítva legyen a rendszeres
testmozgás lehetősége megfelelő szakmai és tárgyi feltételek mellett. Jelenlegi infrastrukturális hátterünk, illetve a rendelkezésünkre álló személyi és tárgyi
eszközök romló állapota és hiányosságai miatt azonban komoly erőfeszítésekre van szükség az ideális feltételek megteremtésére. Ebben jelentene komoly
segítséget a pályázási lehetőség. Az egyesület a következő tételeket tartja jelenleg a legfontosabbnak a működés szempontjából: • Sporteszközök,
sportfelszerelések: Szükség van az alapvető, vízilabdázáshoz elengedhetetlen eszközök beszerzésére. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megfelelő tárgyi
felszereltség mellett ismerkedjenek meg a vízilabdázás alapjaival. • Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: Sportsérülések bármikor előfordulhatnak, akár
edzésen, akár mérkőzés közben, ezért fontos az azonnali beavatkozás, amihez legalább 1 orvosi táska és 1 mentőláda szükséges. • Személyszállítás: A
mérkőzésekre és edzőtáborokba való eljutás komoly költséget jelentene a gyermekek családjainak, ezért az egyesület mindenképpen szeretné
tehermentesíteni a szülőket. • Nevezési költségek, rendezvényszervezési költségek, verseny- és játékengedélyek: A versenyrendszerhez való bekapcsolódás
alapvető feltétele, ezen költségek kifizetése. Ez is a gyermekek fejlődését és minél gyorsabb beilleszkedését a vízilabda sportágba. • Bérleti díj: A program
egyik leghangsúlyosabb része a bérleti díjak problémája. Az egyesület szeretné, hogy a gyermekek megbízható feltételek mellett végezzék az edzésmunkát,
heti rendszerességgel. Ennek megteremtése a klub feladata, de szükséges hozzá s TAO program is. • Bérek: Az idei program 1 utánpótlásedző bérét
szeretné a klub elszámolni, aki lefektethetné az alapját a jövőbeli szakmai munkának. 

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

Az egyesület komoly hagyományokkal rendelkezik a vízilabda sportágban. A fénykor az 1920-as évek elején volt, amikor is Komjádi Béla vezetésével 2
alkalommal nyert bajnokságot az egyesület. Az egyesület célja, hogy az itt meglévő hagyományokra építve egy nemzetközi szintű utánpótlásbázis jöjjön
létre a harmadik kerületben. Ennek a tervnek a megvalósításában nulladik lépés, hogy rendelkezésre álljon a felkészüléshez és versenyeztetéshez
szükséges vízfelület. A tervezett uszodafejlesztésnek köszönhetően 2016-ra a III. kerületben lehetőség nyílna arra, hogy az itt sportoló gyerekek a
vízilabdában is kipróbálhassák magukat. Természetesen a létesítmény a versenysport mellett a szabadidő sportolók igényeit is hivatott kielégíteni. A
fejlesztés keretében a Kalap utcai sporttelepen a régi beton borítású kézilabda pálya helyén egy 25x20 m méretű 2,0 m mély fedett medence kerül
kialakításra a megfelelő színvonalú kiszolgáló létesítmények (öltöző, zuhanyzó, vizesblokk) kialakításával párhuzamosan. A fedett medence egész évben
biztosítja majd a III. kerületi játékosok számára a felkészüléshez és versenyeztetéséhez szükséges vízfelületet. A fejlesztési terv összeállítása során kiemelt
szempont volt a kerületi lakosok igényeinek kielégítése is, akik a gazdaságos üzletmenet kialakítása szempontjából ugyancsak rendkívül fontosak. A
kivitelezés 2015. szeptemberében kezdődik az előzetes tervek szerint. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2016.júniusában fejeződnek be. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A jelenlegi program a következő évadra jutó terveinket tartalmazza. A már korábban említett romló állapotú és hiányos tárgyi eszköz-állományt szeretnénk
újra cserélni és bővíteni. A sportfejlesztési programban feltüntetett tételek a következőképpen kerülnének beszerzésre: • A sportfelszerelések nagy részét a
bajnokság előtt, a továbbiakat pedig 2016 januárjában, a felkészülési időszak alatt szereznénk be. • Az utazási költségek a mérkőzésekhez, valamint
edzőtáborokhoz kapcsolódóan merülnek fel. A mérkőzések menetrendje alapján jelennek meg a költségek, míg az edzőtáborok költségei (utazás, szállás és
étkezés) a nyári időszak kiadásait növelik. • A nevezési díjak kifizetése a 2015/16-os szezon elején, vagyis augusztusban, szeptemberben esedékes. • Az
utánpótlás edző bérének kifizetése a pályázati időszak alatt, havi folyamatossággal történne. • A bérleti díj kifizetése hónapról-hónapra történne Az uszoda
kivitelezése a 15/16-os évad teljes időtartama alatt történne. 

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

A III. Kerületi TVE sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) stratégia célkitűzéseit figyelembe véve, azokat vezérfonalként
használva alakította ki. A tömegbázis növelése alapvető célkitűzésként jelenik meg a programunkban, de tudván, hogy ez lesz a szakág első éve, a hosszú
távú tudatosság jellemzi az egyesületet. A második pillér, a versenysport támogatása, aminek magas szintű megteremtése szintén több évet vesz igénybe,
de megfelelő szakmai és tárgyi feltételek mellett képes lehet az egyesületet felvenni a versenyt, tradicionális vízilabda egyesületekkel is. Végső soron az
egyesület célja, hogy egy hagyományosan magyar sikersportágban is kiemelkedő eredményt érjen el és megszerettesse a fiatalokkal a vízilabdát. 

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

A sport széleskörű elterjedésének, a lakosság aktív életmódra való átállásának számos társadalmi és gazdasági előnye van: egy egészségesebb társadalom
termelékenyebb, kitartóbb és kevesebb orvosi kiadásra kényszerül. Ahogy fentebb már leírtuk, legfőbb célkitűzésünk azon szakmai program
alapkoncepcióján nyugszik, amely úgy tekint a vízilabda utánpótlás-nevelésére, mint egy nevelési, pedagógiai folyamatra, ami azt jelenti, hogy a
legfiatalabbaktól elindulva felmenő rendszerben látjuk a társadalmi szintű változások lehetőségét. A sport(olás) népszerűségének javulása a gazdaságban
növekvő keresletet teremt, amelyből bevételek keletkeznek, ezzel egy időben a gazdasági körforgás önmagát kezdi erősíteni. Természetesen kockázatokkal
is számolnunk kell: ha nem tudjuk mind technikai (felszerelések, infrastrukturális környezet), mint szakmai szempontból más sportegyesületekkel tartani a
lépést, félő, hogy az újonnan sportolni kezdő gyermekek, (és szüleik) nem minket fognak választani.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Kisteleki Hanna I EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Létesítményvezető I EKHO 80 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Projektmenedzser I Normál 80 12 350 000 Ft 98 000 Ft 5 376 000 Ft

Pénzügyi vezető I Normál 80 12 320 000 Ft 89 600 Ft 4 915 200 Ft

Műszaki vezető I Normál 80 12 320 000 Ft 89 600 Ft 4 915 200 Ft

Jogi szakértő I Normál 80 12 320 000 Ft 89 600 Ft 4 915 200 Ft

480 72 1 500 000 Ft 404 800 Ft 22 857 600 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Végzettség Indoklás

Kisteleki Hanna Edző Felsőfokú szakir. Az egyesület célja a vízilabda szakosztály újra indítása.
Ebben alapvető fontosságú, hogy szakképzett edzők
álljanak az egyesület rendelkezésére.

Létesítményvezető Adminisztrátor Felsőfokú Létesítményvezető: A tervezett uszoda beruházás
megvalósítását követően szükség lesz egy személyre aki
annak üzemeltetésével foglalkozik majd.

Projektmenedzser Adminisztrátor Felsőfokú Az uszoda fejlesztési projekt mérete és komplexitása
megkívánja, hogy egy képzett és tapasztalat
projektmenedzsment szervezet koordinálja és felügyelje a
projekt megvalósítását. A projektmenedzser mint a
menedzsment szervezet vezetője vesz részt a munkában.

Pénzügyi vezető Adminisztrátor Felsőfokú A fejlesztés eredményes és hatékony megvalósítása
szempontjából rendkívül fontos, hogy egy képzett és
tapasztalt személy pénzügyileg is folyamatosan
ellenőrizze a projekt előrehaladását.

Műszaki vezető Adminisztrátor Felsőfokú A fejlesztést koordináló projektmenedzsment szervezet
esetében rendkívül fontos, hogy egy szakirányú
végzettséggel rendelkező személy is ellenőrizze a projekt
megvalósítását. Ennek érdekében egy szakmai vezető
alkalmazása szükséges.

Jogi szakértő Adminisztrátor Felsőfokú A fejlesztés nagyságrendje hatalmas felelősséggel jár az
egyesület vezetése részéről. Annak érdekében, hogy
minden a hatályos jogi előírások szerint történjen,
szükséges egy fő jogi szakértő alkalmazása.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

11 254 757 Ft 116 028 Ft 232 057 Ft 11 602 843 Ft 11 602 843 Ft 23 089 657 Ft 23 205 685 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató (multifunkcionális) db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Újraélesztő készülék (automata /
félautomata)

db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelések Melegítő alsó,felső szett 22 15 000 Ft 330 000 Ft

Sportfelszerelések Papucs pár 22 4 000 Ft 88 000 Ft

Sportfelszerelések Póló db 44 4 500 Ft 198 000 Ft

Sportfelszerelések Rövidnadrág db 44 4 000 Ft 176 000 Ft

Sportfelszerelések Táska db 22 6 500 Ft 143 000 Ft

Sportfelszerelések Téli sapka db 22 2 000 Ft 44 000 Ft

Sportfelszerelések Törölköző db 22 3 000 Ft 66 000 Ft

Sportfelszerelések Úszónadrág db 44 5 000 Ft 220 000 Ft

Sportfelszerelések Úszósapka db 44 2 000 Ft 88 000 Ft

Sportfelszerelések Úszószemüveg db 22 3 000 Ft 66 000 Ft

Sportfelszerelések Füldugú db 22 2 500 Ft 55 000 Ft

Sportfelszerelések Fürdőköpeny db 22 15 000 Ft 330 000 Ft

Informatikai
eszközök

Mobil eredményjelző db 1 1 200 000
Ft

1 200 000 Ft

Pályatartozék Pályahatároló kötél (50 m-es medence) szett 1 750 000 Ft 750 000 Ft

Sporteszközök Súlyzó db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszközök Tenyérellenállás db 10 2 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszközök TRX szalag db 5 60 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszközök Úszódeszka db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszközök Vízilabda db 10 15 000 Ft 150 000 Ft

Pályatartozék Vízilabda kapuháló pár 2 40 000 Ft 80 000 Ft

Pályatartozék Vízilabda kapu pár 1 950 000 Ft 950 000 Ft

6 314 000 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop Az edzők szakmai munkájának hatékonyságának növelése, támogatása érdekében szükséges laptop beszerzése.

Nyomtató
(multifunkcionális)

Az adminisztratív tevékenységhez szükséges. A TAO program adminisztrációja során rendkívül szükséges egy nagy
teljesítményű nyomtató alkalmazása.

Újraélesztő készülék
(automata / félautomata)

A sportolók egészsége különösen fontos, ezért kerültek a programba az ő egészségüket megőrző, illetve ennek védelmét
szolgáló tételek.

Melegítő alsó,felső Az edzések és mérkőzések helyszínére történő eljutás egységes ruházata.

Papucs Az uszodában a higiéniai szempontok, valamint a csúszásveszély jelentette kockázat miatt szükséges a beszerzése.

Póló Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése.

Rövidnadrág Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése.

Táska A csapat hosszabb távú utazásai során a sportfelszerelések szállítása érdekében szükséges.

Téli sapka Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. A hideg hónapokban a sportolók egészségi állapotának
megőrzése érdekében szükséges a sapka beszerzése.

Törölköző A medence elhagyását követően alapvető sportfelszerelés.

Úszónadrág A vízilabda sportág egyik alapvető sportfelszerelése.

Úszósapka A vízilabda sportág egyik alapvető sportfelszerelése.

Úszószemüveg Az úszóedzések lebonyolítása során a játékosok egészségi állapotának megőrzése céljából szükséges beszerzésük.

Füldugú Az úszóedzések lebonyolítása során a játékosok egészségi állapotának megőrzése céljából szükséges beszerzésük.

Fürdőköpeny A medence elhagyását követően alapvető sportfelszerelés. A test megfelelő hőmérsékleten tartása érdekében szükséges a
beszerzése.

Mobil eredményjelző A mérkőzések során az eredmény alakulásának pontos nyomon követése érdekében szükséges a beszerzése.

Pályahatároló kötél (50 m-
es medence)

Alapvető uszoda felszerelés, mind a felkészülés, mind pedig a versenyeztetés során.

Súlyzó A játékosok fizikai állapotának javítása érdekében szükséges a beszerzése.

Tenyérellenállás Az úszóedzések során a sebesség és az úszás technikai fejlesztése érdekében szükséges sporteszköz.

TRX szalag A játékosok fizikai állapotának fejlesztése terén a TRX szalag forradalmi sportfelszerelés. Az ízületek megerőltetése nélkül
végezhetőek erőfejlesztő gyakorlatok, ami különösen fontos a gyermekek esetében.

Úszódeszka A megfelelő úszástudás elsajátítása érdekében szükséges úszódeszkák beszerzése.

Vízilabda A vízilabda sportág alapvető sporteszköze.

Vízilabda kapuháló A vízilabda sportág alapvető pályatartozéka.

Vízilabda kapu A vízilabda sportág alapvető pályatartozéka.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

4 379 169 Ft 45 146 Ft 90 292 Ft 4 514 607 Ft 1 934 831 Ft 6 404 292 Ft 6 449 438 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEB Uszoda épület építése 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 486 687 019 Ft

TEB Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
költsége

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 25 000 000 Ft

TEB Műszaki ellenőr 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 10 000 000 Ft

TEB Terv ellenőr 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 1 500 000 Ft

TEB Terület előkészítés, közmű kiváltások, hatósági
díjak

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 50 000 000 Ft

573 187 019 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Uszoda épület építése 1037
Budapest
Kalap utca
1-3.

18634/7 Az egyesület célja a régi komoly hagyományokkal rendelkező
vízilabda szakosztály újraélesztése. Ehhez azonban jelenleg nem áll
rendelkezésre a szükséges vízfelület. A szakosztály elindításához és
a gyerekek versenyeztetéséhez szükséges egy 25x20 m uszoda
létesítése.

Engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció költsége

1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése nélkül a
fejlesztés nem megkezdhető. Alapvető feltétel, így mindenképpen
szükséges a programba történő beépítése.

Műszaki ellenőr 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 Egy ilyen volumenű beruházás megvalósítása során rendkívül
fontos, hogy a jóváhagyott műszaki tartalom ténylegesen is
megvalósuljon. Ennek érdekében alapvető fontosságú műszaki
igénybevétele.

Terv ellenőr 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 Egy ilyen volumenű beruházás megvalósítása során rendkívül
fontos, hogy a jóváhagyott műszaki tartalom ténylegesen is
megvalósuljon. Rendkívül fontos, hogy az esetleges tervezésbeli
hiányosságok még a kivitelezés megkezdése előtt kiderüljenek.
Ennek érdekében szükséges tervellenőr igénybevétele.

Terület előkészítés, közmű
kiváltások, hatósági díjak

1037
Budapest
Kalap utca
1-3

18634/7 A kivitelezés során olyan pótlólagos költségek merülnek fel amelyek
előre nehezen tervezhetőek. Ilyen tételek a közműhálózatba történő
beavatkozások, esetleges kábel kiváltások. Ezen tételek jelentős
összegeket emésztenek fel, amelyek fedezete az egyesületnél nem
áll rendelkezésre.

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

Igen

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

Igen
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2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 397 542 376 Ft 4 098 375 Ft 8 196 750 Ft 409 837 501 Ft 175 644 643
Ft

581 383 769 Ft 585 482 144 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 7 10 1

Gyermek leány 3 5 0

Serdülő fiú 0 0 0

Serdülő leány 0 0 0

Ifjúsági fiú 0 0 0

Ifjúsági leány 0 0 0

Összesen 10 15 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Korosztály Megnevezés M.
e.

Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db 3 6 000 Ft 18 000 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Vízilabda db 20 7 000 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Sapkagarnitúra db 1 170 000 Ft 170 000 Ft

24 183 000 Ft 328 000 Ft

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

Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Vitamin Gyermek fiú Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. csom 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Gyermek fiú Orvosi táska felszerelve db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Gyermek fiú Mentőláda db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

22 45 000 Ft 235 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Ingatlan
típusa

Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett
órák száma / h

ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Uszoda mérkőzések Uszoda Gyermek fiú 18 000 Ft 4 10 720 000 Ft

Uszoda edzések Medence Gyermek fiú 15 000 Ft 18 10 2 700 000 Ft

33 000 Ft 22 20 3 420 000 Ft

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

Sportszakember megnevezése Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Kisteleki Dóra I EKHO 80 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

80 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott
korosztály

Kisteleki Dóra Edző Középfokú szakir. 1983-05-11 Gyermek fiú

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Pozíció megnevezése Indoklás

Kisteleki Dóra Az egyesület célja a vízilabda szakosztály újra indítása és egy csapat benevezése a Königh György
Gyermek 2003 Bajnokságba. Ehhez szükséges egy fő szakképzett edző alkalmazása.
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2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás

Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Gyermek fiú, Gyermek leány 400 000 Ft

Belföldi 2015. 10. 01. - 2015. 12. 31. Gyermek fiú, Gyermek leány 240 000 Ft

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 500 260 Ft 130 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 500 260 Ft 130 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 328 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 235 000 Ft

Személyszállítási költségek 260 000 Ft

Nevezési költségek 58 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 250 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 36 430 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 420 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 640 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 880 000 Ft

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

Összesen 8 107 430 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

7 274 190 Ft 74 992 Ft 149 983 Ft 7 499 164 Ft 833 240 Ft 8 257 413 Ft 8 332 405 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 232 057 Ft 232 057 Ft 116 028 Ft 348 085 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

90 292 Ft 90 292 Ft 45 146 Ft 135 438 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 8 196 750 Ft 8 196 750 Ft 4 098 375 Ft 12 295 125 Ft

Utánpótlás-nevelés 149 983 Ft 149 983 Ft 74 992 Ft 224 975 Ft

Összesen 8 669 082 Ft  13 003 623 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A szervezet egy közreműködőt bízott meg a 2015/2016 évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó
adminisztratív tevékenységek ellátásával. Ez a külső közreműködő végzi minden jogcímhez kapcsolódóan
egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén
a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A szervezet egy közreműködőt bízott meg a 2015/2016 évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó
adminisztratív tevékenységek ellátásával. Ez a külső közreműködő végzi minden jogcímhez kapcsolódóan
egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén
a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését.

Tárgyi utófinanszírozott A szervezet egy közreműködőt bízott meg a 2015/2016 évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó
adminisztratív tevékenységek ellátásával. Ez a külső közreműködő végzi minden jogcímhez kapcsolódóan
egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén
a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését.

Utánpótlás-nevelés A szervezet egy közreműködőt bízott meg a 2015/2016 évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó
adminisztratív tevékenységek ellátásával. Ez a külső közreműködő végzi minden jogcímhez kapcsolódóan
egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén
a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Budapest, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Csákvári László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt

1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,

annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági

rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában

az adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet

megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások

együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-

ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce)

pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben

szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két

pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de

minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása

esetén bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:23:10

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:23:18

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:23:24

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:23:39

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:23:45

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:23:52

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:24:36

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:24:45

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 14:15:23

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 14:12:06

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 14:13:51

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 14:12:39

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 14:14:07

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 14:14:18

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 14:14:26

Mellékletek

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

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

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

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról,
hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül -
a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül
bejegyzésre

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
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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 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 3 50%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő Ggyermek 10 18 80%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 11 254 757 Ft 116 028 Ft 232 057 Ft 11 602 843 Ft 11 602 843 Ft 23 089 657 Ft 23 205 685 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 401 921 545 Ft 4 143 521 Ft 8 287 042 Ft 414 352 108 Ft 177 579 474 Ft 587 788 061
Ft

591 931 582 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 379 169 Ft 45 146 Ft 90 292 Ft 4 514 607 Ft 1 934 831 Ft 6 404 292 Ft 6 449 438 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 397 542 376 Ft 4 098 375 Ft 8 196 750 Ft 409 837 501 Ft 175 644 643 Ft 581 383 769
Ft

585 482 144 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 274 190 Ft 74 992 Ft 149 983 Ft 7 499 164 Ft 833 240 Ft 8 257 413 Ft 8 332 405 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 420 450 492 Ft 4 334 541 Ft 8 669 082 Ft 433 454 115 Ft 190 015 557 Ft 619 135 131
Ft

623 469 672 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicpldvegzes150401ok_1430320998.pdf Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2015-04-29 17:23:18)
5b3d0e95e40ea60a3cb32c74be31e978d08c588e5f6b45f18f365ba554bfbb8d

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

fejlesztesi_program_mvlsz_20150427_1430136866.pdf Szerkesztés alatt, 829 Kb, 2015-04-27 14:14:26)
f3c6aa121d3e8b24a0078c98117eff543375e5af8e79f7eeb5b4526a6dc382fa

A beruházás finanszírozási terve és forrása

fejlesztesi_program_mvlsz_20150427_1430136759.pdf Szerkesztés alatt, 829 Kb, 2015-04-27 14:12:39)
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Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

fejlesztesi_program_mvlsz_20150427_1430136858.pdf Szerkesztés alatt, 829 Kb, 2015-04-27 14:14:18)
f3c6aa121d3e8b24a0078c98117eff543375e5af8e79f7eeb5b4526a6dc382fa

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

fejlesztesi_program_mvlsz_20150427_1430136847.pdf Szerkesztés alatt, 829 Kb, 2015-04-27 14:14:07)
f3c6aa121d3e8b24a0078c98117eff543375e5af8e79f7eeb5b4526a6dc382fa

Egyéb dokumentumok
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Nyilvántartó hatóság igazolása
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Köztartozásmentes adózó
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
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Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja...

fejlesztesi_program_mvlsz_20150427_1430321032.pdf Szerkesztés alatt, 829 Kb, 2015-04-29 17:23:52)
f3c6aa121d3e8b24a0078c98117eff543375e5af8e79f7eeb5b4526a6dc382fa

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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