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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Esztergomi Vitézek RAFC

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19151173-1-11

Bankszámlaszám

10200483-36112157-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2500

Város

Esztergom

Közterület neve

Kossuth Lajos

Közterület jellege

utca

Házszám

65

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2500

Város

Esztergom

Közterület neve

Kossuth Lajos

Közterület jellege

utca

Házszám

65

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 946 81 20

Honlap

www.esztergom.rugby.hu E-mail cím

Fax

neuzer.a@neuzer-bike.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Neuzer András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 946 81 20

E-mail cím

neuzer.a@neuzer-bike.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Neuzer András

E-mail cím

+36 20 946 81 20

neuzer.a@neuzer-bike.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Rugby Club Hotel
Sportcentrum

Esztergom-Budapest
Főegyházmegye

Esztergomi Vitézek RAFC

50

Felk. és
versenyeztetés

Pézsa Tibor Sportcsarnok

Esztergom Város Önkormányzata

Esztergom Város
Önkormányzata

15

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1991-10-24
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1991-10-24

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

2016-10-14 17:16

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

2 MFt

4 MFt

5 MFt

Állami támogatás

1 MFt

0 MFt

0,9 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

150 MFt

Egyéb támogatás

4 MFt

5 MFt

30 MFt

Összesen

8 MFt

10 MFt

187,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2 MFt

2 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

4 MFt

3 MFt

4,4 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5 MFt

4 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

165 MFt

Összesen

11 MFt

9 MFt

187,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

4 MFt

4 MFt

5 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

2 MFt

2016-10-14 17:16
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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

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 458 565 Ft

149 172 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

78 322 366 Ft

1 566 447 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

30 956 670 Ft

619 133 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-10-14 17:16
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Esztergomban a kézilabda hagyományosnak mondható annak ellenére, hogy időről-időre el-el tűnt. A Labor MIM Vasas gyár és annak sportszerevzete keretén belül
játszották a kézilabdát a helyiek. A rendszerváltás után a 90-es évek végére stabilizálódott egy jelentősen Önkormányzati fenntartású egyesület, ahol a hölgyek tudtak
hódolni kedvenc időtöltésüknek. A 2000-es évek elején élte fénykorát az Esztergomi Kézilabda Laurencz László mester edző vezetésével, akkoriban az NB1
bajnokság 4. helyét is sikerült megszereznie a lányoknak. A város sportszerető közönsége gyakran 4-500 fős táborba verődve szurkolta a csapatnak a helyi Dobó
Katalin Gimnázium sportcsarnokában. A városban azóta sincs változás sportcsarnok tekintetében, bár a Pézsa Tibor Városi sportcsarnokot évről-évre felújítsák, de az
önkormányzatnak megterhelő feladat a gondos gazda szerepkör. Az újjáéledő kézilabda csoport az elmúlt 1-2 évben újra toborzásba kezdtek, elsősorban a nők, akik
40 fővel elindultak 2015/16 megyei bajnokságban, de a fiúk is 18-20 fővel rendszeresen sportolnak, bár a bajnokségba való indulásuk meghiúsult ellenfél hiányában.
Az utánpótlás toborzás rohamos léptekkel kezdődödd Osvald Zsanettnek köszönhetően, iksolai foglalkozásokat tartva hétről, hétre több ifjú gyerek (fiú és lány
egyaránt) kap kedvet és jön el edzésre, azért mostanra 30 fős érdeklődő csoportról beszélhetünk, akikből folyamatos igazolások árán alakul majd a bajnokségokhoz,
tornákhoz a csapataink. Mivel egy nagy magyar hagyományokkal rendelkező csapatsport jelent meg ismét Esztergomban, ezért az érdeklődés is nagy és a rohamos
fejklődés lehetősége is nyitott. Az egyértelmű fejlődés három pilléren alapszik: szervezettség, infrastruktúra, szakember gárda - amely vonzza magával a
tömegesítést, az utánpótlás nevelést. A csapat versenyeztetéséhez két darab 9 fős kisbusz beszerzése indokolt, ezzel is a kiadási költségeket csökkentjük, hiszen a
jármű hosszú éveken keresztül biztosítja a versenyzési lehetőséget.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A kézilabda számára továbbra is lehetőség a városi Pézsa Tibor Sportcsarnok, ami alkalmas versenyek, mérkőzések megrendezésére. Mivel azonban korlátozottan
elérhető, így több más sportággal, iskolai testnevelés órákkal közösen osztozunk rajta. Az épület maga is elég elavult, felújításra szorul. Az Esztergomi Vitézek RAFC
porgrma terve egy új kültéri kézilabda pálya építése, amely téliesítésre is alkalmas sátor borítással kivitelezhető. Mindezek mellé konténeres kiszolgáló helységek és
fogadó helységesk telepítésével adjuk meg a méltó körülményeket a sportolásra. A saját létesítményben végeztt edzések és klubélet biztosítja a csapat komolyságát,
a vonzó környzet felkelti a figyelmet az utánpótlás számára, és erőt ad a sikeres szereplésre. A tömegesítéshez nélkülözhetetlen egy direkten a kézilabdázásnak
szánt létesítmény megvalósítása.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A beruházást a Budapest-Esztergom Főegyház Megye tulajdonában lévő, - korábban Kolping - mostanra Esztergomi Vitézek RAFC Rugby Club Hotel és
Sportcentrum területén vegzzük el. Az egyesület tartós - 25 éves - használatra kapta a területet, ahol több beruházás, javítási munkálatok is megtörtént már. Az
alapozó munkálatok 2016 nyár végével indulnak, míg az árajánlatok már a kezünkben vannak. A kivitelezés 3-4 hónapos időt vesz igénybe, mivel nem igényel építési
engedélyt, ezért talán 2016 végére, 2017 telére a végleges beruházás megvalósul. A végső támogatói döntés megszületésétől számítottan elkezdődnek a
munkálatok és az időjárási viszonyoktól függően 3 hónap alatt kulcsrakész állapotba kerül, ami attól kezdve azonnal használható a rendeltetési célnak megfelelően.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az Esztergomban - a város dedikáltan sportolásra Primás szigetén - magvalósuló látványos beruházás, és a visszatérő kézilabda sport jelenléte igazán
figyelemfelkeltő, mely garantálja az utánpótlás bázis bővülését. A szigeten végzik a városi iskolák a testnevelsé óráikat, ráadásul a Szent Erzsébet katolikus iskola
együttműködési szerződést kötött az EVRAFC-vel, hogy a 2016 szeptemberétől induló iskolai szezonban heti 5-600 gyerek folyamatosan a mindennapos testnevelést
a klubnál végzi, irányított saját szakedzőink vezetésével. Az egyesület egyébként is nyitott nem csak a versenysportolók, hanem a szabadidő sportolók, amatőr
sportkedveleők is megtalálják lehetőségeiket a szabadidő eltöltésére. Az RCH sporthotel révén olcsó szállást biztosítva edzőtáboproknak, közös - akár nemzetközi versenyeknek, sportfoglalozásoknak is otthont tudunk adni. A modern sportolásra alkalmas beruházás multifunkcionális kialakítása révén további sportokra is
alkalmas (futsall, röplabda, tenisz), illetve a terület több ütemben tovább fejleszthető akár lelátó, fittnesz terem, klub terem építésével. Az EVRAFC több mint 30 éves,
így a vezetősége illetve alkalmazottai tapasztalt szakemberekeből áll a rendezvényszervezés, PR, marketing és szponzoráció területén, tehát széles körben tudja
informálni a város, régió sportkedvelő lakosságát. Sikeresen tudjuk megszólítani az óvodásoktól kezdve az iskolákon át akár az idős korúakat is, ezáltal a 3 - 80 éves
korúakat is tisztelhetjük vendégeink sorai közt.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az új kézilabda pálya és kiszolgáló helységei építésével kellemes és a sporthoz méltó környzet alakul ki Esztergom sportszigetén. Élményt nyújt a kényelmes felület, a
csapatjáték öröme, és nem utolsó sorban látványban is szemet vonzó létesítményt alkotunk. A családok eddig is a szigetre jártak kikapcsolódni, az iskolások a
mozgás igényüket is szintén itt elégítették ki, akik a klubhoz való társulásukon keresztül aktív részesei lesznek a mozgásnak, a kézilabda játéknak. A klubunk alacsony
tagdíj mellett tudja biztosítani a sportolók részére a testmozgást, a folyamatosan képzett szakedzők irányításával vezetett edzéseket, és a sportszervezők,
menedzserek, önkéntesek közreműködésével versenyezteti csapatait. A komoly versenysportolók a klub kiválóságai, akik célja a magas szinten történő
eredményesség, a sportolói életpálya modell elérése, és a fiatalok elé példaként állítása. A csapat extra költségeit a széles kis és középvállalkozó támogatói csoport
biztosítja, ezáltal népszerűsítve városunk, régiónk, de akár országunk hírnevét.

2016-10-14 17:16
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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

2016-10-14 17:16
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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

Személyszállítási
eszközök

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése
Mikrobusz 8+1 fő

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g
1

Egységár

10 431 335
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
10 431 335 Ft

10 431 335 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Mikrobusz 8+1 fő

Indoklás

Személyszállítási eszközünk jelenleg nincs, csökkentené két autóbusz beszerzése a személyszállítási költségeinket, ami évrőlévre növekszik. Becsült megtérülési idő: 5 év.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 234 807 Ft

74 586 Ft

149 172 Ft

7 458 565 Ft

3 196 528 Ft

10 580 507 Ft

10 655 093 Ft

2016-10-14 17:16
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB

Kézilabda pálya építése

2017-02-01

2017-03-31

2017-04-01

41 759 044 Ft

TEB

Kézilabda pálya befedése

2017-04-01

2017-04-20

2017-04-21

49 500 000 Ft

TEB

7 modulos konténer, fűtés

2017-05-01

2017-05-05

2017-05-10

18 280 380 Ft
109 539 424 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Kézilabda pálya építése

2500
Estergom
Nagy Duna sétány
1

16353/2

Az esztergomi iskolákkal köttetett együttműködési megállapodásaink
eredményeként száznál is több újonnan érkező, utánpótláskorú gyerekre
számítunk. A velük indítandó korosztályok felkészítése és
versenyeztetése szempontjából elengedhetetlen a kézilabdapálya
kialakítása, annak befedése és mobil-konténerek beszerzése a
2016/2017-es támogatási időszak keretein belül.

Kézilabda pálya befedése

2500
Esztergom
Nagy Duna sétány
1

16353/2

Az esztergomi iskolákkal köttetett együttműködési megállapodásaink
eredményeként száznál is több újonnan érkező, utánpótláskorú gyerekre
számítunk. A velük indítandó korosztályok felkészítése és
versenyeztetése szempontjából elengedhetetlen a kézilabdapálya
kialakítása, annak befedése és mobil-konténerek beszerzése a
2016/2017-es támogatási időszak keretein belül.

7 modulos konténer, fűtés

2500
Esztergom
Nagy Duna sétány
1

16353/2

Az esztergomi iskolákkal köttetett együttműködési megállapodásaink
eredményeként száznál is több újonnan érkező, utánpótláskorú gyerekre
számítunk. A velük indítandó korosztályok felkészítése és
versenyeztetése szempontjából elengedhetetlen a kézilabdapálya
kialakítása, annak befedése és mobil-konténerek beszerzése a
2016/2017-es támogatási időszak keretein belül.

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

75 972 696 Ft

783 224 Ft

1 566 447 Ft

78 322 366 Ft

33 566 728
Ft

111 105 871 Ft

111 889 095 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

3

0

Nincs

U8

8

7

2

Megyei

U9

6

8

1

Megyei

U10

7

47

1

Megyei

U11

10

55

0

Nincs

U12

10

59

1

Megyei

U13

6

50

0

Nincs

U14

15

45

1

Megyei

Serdülő/ifjúsági

13

10

1

Megyei

Junior

10

20

1

Megyei

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

85

304

8

2016-10-14 17:16

8 / 24

be/SFPHPM01-04534/2016/MKSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

wax

db

10

9 300 Ft

93 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

db

10

6 500 Ft

65 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

75

6 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

sportbólya

db

10

13 500 Ft

135 000 Ft

Sporteszköz

kulacs

db

75

500 Ft

37 500 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

db

120

14 000 Ft

1 680 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

db

120

1 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

120

11 000 Ft

1 320 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

120

4 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

120

3 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

75

6 000 Ft

450 000 Ft

Pályatartozék

compressor (pumpa)

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Pályatartozék

szivacskézilabda kapu

pár

2

50 000 Ft

100 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Tape BSN 25 cm

db

40

1 150 Ft

46 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 4 cm

db

40

1 400 Ft

56 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

db

40

1 900 Ft

76 000 Ft

Gyógyszer

Sporty Cool

db

10

2 300 Ft

23 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

20

1 400 Ft

28 000 Ft

Gyógyszer

jégtömlő

db

20

4 200 Ft

84 000 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

db

20

2 700 Ft

54 000 Ft

Gyógyszer

masszázs olaj

db

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

30

3 200 Ft

96 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

db

40

4 500 Ft

180 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

hűtőtáska (6L-15L)

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Diagnosztikai
eszköz

mentőláda

db

5

15 000 Ft

75 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

tapevágó olló

db

3

5 700 Ft

17 100 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

db

150

480 Ft

72 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

pulzusmérő óra

db

3

30 000 Ft

90 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

vérnyomásmérő

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

újraélesztő készülék (automata /
félautomata)

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

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

Pézsa Tibor Városi
Sportcsarnok

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Junior,
Serdülő/ifjúsági, U11

Igénybevétel
(óra/hó)

4 000 Ft

70

Hónapok száma az
évadban
12

Igénybevett órák
száma/évad
840

Bérleti díj
összesen (Ft)
3 360 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Osvald Zsanett

Edző

Normál

8

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

Sölösi László

Edző

Normál

8

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

Bőhm Balázs

Edző

Normál

8

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

Heckel Zoltán

Technikai vezető

Normál

4

12

75 000 Ft

21 000 Ft

1 152 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Osvald Zsanett

1992-11-15

D

Junior, Serdülő/ifjúsági, U11

Sölösi László

1971-03-02

D

Junior, Serdülő/ifjúsági, U11

Bőhm Balázs

1980-01-22

D

Junior, Serdülő/ifjúsági, U11

Heckel Zoltán

1974-03-13

Nem rel.

Junior, Serdülő/ifjúsági, U11

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 620 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 573 100 Ft

Személyszállítási költségek

5 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

850 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 360 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 064 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

33 467 600 Ft
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2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

30 027 970 Ft

309 567 Ft

619 133 Ft

30 956 670 Ft

3 439 630 Ft

34 086 733 Ft

34 396 300 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

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

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 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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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

149 172 Ft

149 171 Ft

74 586 Ft

223 758 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 566 447 Ft

1 566 447 Ft

783 224 Ft

2 349 671 Ft

Utánpótlás-nevelés

619 133 Ft

619 133 Ft

309 567 Ft

928 700 Ft

Összesen

2 334 752 Ft

3 502 128 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Esztergom, 2016. 10. 14.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Neuzer András (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Esztergom, 2016. 10. 14.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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 16:34:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 16:34:35
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:
2016-04-27 16:34:48
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 15:05:45
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-08-26 08:48:47
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:29:40
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:30:06
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:30:25
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 13:04:34

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)
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Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:30:47
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:31:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 13:04:48
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: 4
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 13:05:02
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 13:05:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:31:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:31:35
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 12:31:47
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 13:05:39

Kelt: Esztergom, 2016. 10. 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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

83 207 503 Ft

857 810 Ft

1 715 619 Ft

85 780 931 Ft

36 763 256 Ft

121 686 378
Ft

122 544 188 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 234 807 Ft

74 586 Ft

149 172 Ft

7 458 565 Ft

3 196 528 Ft

10 580 507 Ft

10 655 093 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

75 972 696 Ft

783 224 Ft

1 566 447 Ft

78 322 366 Ft

33 566 728 Ft

111 105 871
Ft

111 889 095 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

30 027 970 Ft

309 567 Ft

619 133 Ft

30 956 670 Ft

3 439 630 Ft

34 086 733 Ft

34 396 300 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

113 235 473 Ft

1 167 377 Ft

2 334 752 Ft

116 737 601 Ft

40 202 886 Ft

155 773 111
Ft

156 940 488 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (54 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)
rafcalairasicimpeldany_1461767675.pdf (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2016-04-27 16:34:35)
42cb79880a61dc3095b351ca52e930013762b804d0f4da961059652c241f3d1d
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
berleti_1470997796.pdf (Hiánypótlás melléklet, 361 Kb, 2016-08-12 12:29:56) 4c7e013d7e7c05c39b9d0fec51c216d147fb636f991c6d9b9bfb2fcba42ca541
szandnyil_1470997806.pdf (Hiánypótlás melléklet, 364 Kb, 2016-08-12 12:30:06) 3ce1cd2d1774e0fdfbd16f915bad6a6b31ee025207b60cfc7a505f878e5de78c
berletiszerzodes_0009_1461767704.jpg (Szerkesztés alatt, 794 Kb, 2016-04-27 16:35:04)
0612d1a23a2418b0e3a6724b5af264b73d3de0d046c6233345de4710040886a3
berletiszerzodes_0008_1461767708.jpg (Szerkesztés alatt, 708 Kb, 2016-04-27 16:35:08)
0f1048cd95d57fafe1d865d0b4460503203e1e1e645c64ddb97b6257e5512f79
berletiszerzodes_0007_1461767712.jpg (Szerkesztés alatt, 835 Kb, 2016-04-27 16:35:12)
be16cd831886eb79059fc0537a1020b8f36fac67278cbf3ba769f3d79e3b34c0
berletiszerzodes_0006_1461767715.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:15)
5ced971eeabb293566e913ce30bc4ca9f53ff4954c9ccca84a2a9d02d8ce992a
berletiszerzodes_0005_1461767719.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:19)
a4aa83fd15600d589ee797070d9f0d2e378c09f50d88225706f82aec9783542a
berletiszerzodes_0004_1461767722.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:22)
41a13875dcaef9dad60d016dd08dffed985f4359129b4025b5d83473930d9227
berletiszerzodes_0003_1461767728.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:28)
395bd13e35cf2c87e3c5d3f147b2572d0e87aca156c0c1d30e1d6a4e0764c066
berletiszerzodes_0002_1461767732.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:32)
06f0b5eab88a4cf9037cdd9351676882f5c598dda61ddc2e621dd9a01be27fe2
berletiszerzodes_01_1461767744.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:44)
8d00d659c64b185244c4d43309cc92166f68572da90a3e44c7935f2486ecf445
berletiszerzodes_1_1461767754.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:54) 06c8457e567af06bffe5cc8608d19ede636da80b5fd6ad30642083c0c3a2caf3
berletiszerzodes_001_1461767759.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 16:35:59)
e36d25fe1ae8b07d0e499fb7769a261b0730f95230871694ff152bcb77bab9c0
berletiszerzodes_0001_1461767764.jpg (Szerkesztés alatt, 1022 Kb, 2016-04-27 16:36:04)
03b2aaaadbff2cb1db35428502508a2b71d61555f2254954060644c6098a586c
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
uzemkoltseg_1470999939.pdf (Hiánypótlás melléklet, 363 Kb, 2016-08-12 13:05:39)
1ac01c524df9eea343ee2e428271aad9e4e951003f4d4a3594a01993eff82421
dok_palyazat_1461920132.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:55:32) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finterv_1470997881.pdf (Hiánypótlás melléklet, 173 Kb, 2016-08-12 12:31:21) f82dfe78d0be1be3f0ec387fe188f29a2e2e3e3e35d41a3e949d89695451f6df
dok_palyazat_1461920113.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:55:13) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
palyabeo_1470997907.pdf (Hiánypótlás melléklet, 178 Kb, 2016-08-12 12:31:47) 5175e1a46843fce7ed795978aac6e890eda0918bf54115cd6a1326d1ca88c87f
dok_palyazat_1461920126.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:55:26) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
uzemkoltseg_1470997895.pdf (Hiánypótlás melléklet, 363 Kb, 2016-08-12 12:31:35)
1ac01c524df9eea343ee2e428271aad9e4e951003f4d4a3594a01993eff82421
dok_palyazat_1461920120.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:55:20) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Egyéb dokumentumok
evrafckezitaohianypnyil1_1470997936.pdf (Hiánypótlás melléklet, 607 Kb, 2016-08-12 12:32:16)
9539337884b170ed44ac40b298d5dc6e958bc69ae6d83e756b15ab5fee3fa4cf
onresz_1470997942.pdf (Hiánypótlás melléklet, 140 Kb, 2016-08-12 12:32:22) 6e5194b70f7c50ae30bbd215eb2de2d3c1a84e5be9b33e6447324e2a706685c7
rafcszandeknyilatkozat_1461918960.pdf (Szerkesztés alatt, 586 Kb, 2016-04-29 10:36:00)
4d33533c06cbd00df7b96262a7bc1d26c1b867a5afdffdf5472445aeb9f8aeaf
taoszandeknyilatkozat_1461919169.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-29 10:39:29)
8aeff19274997d66b6c607132e1b2863016ff8865a0ead6f32d06c2ca3224765
esztergomi_1472194127.pdf (Admin szerkesztés, 219 Kb, 2016-08-26 08:48:47) a822efeaaaaaa5a937c277935ab2e6ec8e9c6a2178351c239df42dfb48944175
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
rafcbirosagikivonat_1461767667.pdf (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2016-04-27 16:34:27)
ffd021cbd1f3eb9ba815c81d220ecff84f960288d26e0d03d8d4446b747960de
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
rafcbankigazolas_1461935145.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2016-04-29 15:05:45) cc3b3d3070e4abef4686aa2c2b62689d35fe8f0f11dda1416f3cdb0fdffd5409
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Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
vitezek_nav_1461767688.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2016-04-27 16:34:48) 32dd33a4d515f7555e8c219704012257c7a873372fcf5df424cd45d620730302
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemepeng_1470999888.pdf (Hiánypótlás melléklet, 161 Kb, 2016-08-12 13:04:48) 3f44def495572c712ecb9f274b70afe2e59dbb8ac1d7917992cd6c8990e22719
dok_palyazat_1461920105.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:55:05) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
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
nemepeng_1470997860.pdf (Hiánypótlás melléklet, 161 Kb, 2016-08-12 12:31:00) 3f44def495572c712ecb9f274b70afe2e59dbb8ac1d7917992cd6c8990e22719
dok_palyazat_1461920098.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:54:58) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
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
berleti_1470999874.pdf (Hiánypótlás melléklet, 361 Kb, 2016-08-12 13:04:34) 4c7e013d7e7c05c39b9d0fec51c216d147fb636f991c6d9b9bfb2fcba42ca541
dok_palyazat_1461920084.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:54:44) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullap_1470997847.pdf (Hiánypótlás melléklet, 356 Kb, 2016-08-12 12:30:47) 40adce80214a90040da3a5a98ff01ed98c096a43bbde10da5d83e9b1095cf5d5
dok_palyazat_1461920090.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:54:50) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
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
tul_hozz_1470997825.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2016-08-12 12:30:25) 70e9516bbb712c501185bf4fdcb9ff563b69e5a726a8a89ae4769b2e387bfefa
dok_palyazat_1461920075.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 10:54:35) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
0423_001_1470999902.pdf (Hiánypótlás melléklet, 55 Kb, 2016-08-12 13:05:02) 56dc3eaa50cc01788482526ee1185b3cfdc9f4b2f76042632339710bcdfcb1a4
04-321_160421_7modulosegyseg_elad_1461768427.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2016-04-27 16:47:07)
cfce9c8c9b2957ac9d20e35e02885de200db0e96e8ad379a300a7e57ce2bc19f
42x22femvazszerkezetusator_1461768434.pdf (Szerkesztés alatt, 394 Kb, 2016-04-27 16:47:14)
bb0bbd88488a176ac9cbb92b5b8ee018b9fe746c245eb48413204a97d56bb810
esztergomkezilabdapalya_1461768439.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2016-04-27 16:47:19)
c298fa3bc6e0ca367122d0ce086efed131accced2ad1b031eff65dcb629ec0b2
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
0423_001_1470999912.pdf (Hiánypótlás melléklet, 55 Kb, 2016-08-12 13:05:12) 56dc3eaa50cc01788482526ee1185b3cfdc9f4b2f76042632339710bcdfcb1a4
kezilabdapalyam_1461768514.pdf (Szerkesztés alatt, 1006 Kb, 2016-04-27 16:48:34)
ba4b597ab0cd589c5ef1546d9e22e886d0bed136d284d9759ec1b9cb39dd65be
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
edzo_licenszek1.jp_1470997748.jpg (Hiánypótlás melléklet, 360 Kb, 2016-08-12 12:29:08)
47f3d300efaa27fbe8c7aa1a9a2ee21b48e83116df3a304e968b468157abc3b9
edzo_licenszek2.jp_1470997753.jpg (Hiánypótlás melléklet, 570 Kb, 2016-08-12 12:29:13)
8be5bc3506bad3da2d0f7772e509602c2b5661057c4da37ad85c72b9e91af72f
edzo_licenszek3.jp_1470997757.jpg (Hiánypótlás melléklet, 625 Kb, 2016-08-12 12:29:17)
0e8dc14cf1d2f71bdaee013e31aa944b503757e56a3f977945b6ad064d6de4b3
edzo_licenszek4.jp_1470997764.jpg (Hiánypótlás melléklet, 555 Kb, 2016-08-12 12:29:24)
6671beb4bc6bdded02d7c1b87a9a8f6576bf18db5e1914cab40be5aad06cfdb4
edzo_licenszek5.jp_1470997768.jpg (Hiánypótlás melléklet, 539 Kb, 2016-08-12 12:29:28)
ea0a30150cfe73ca7cd736333368be41b4db2016c9fe962ef5cfdfa6a3d6777b
edzo_licenszek6.jp_1470997775.jpg (Hiánypótlás melléklet, 508 Kb, 2016-08-12 12:29:35)
eceb44a9e9197bbd195422bd757f99016c15f594ecce10ff6f187fb80a08c8ef
edzo_licenszek7.jp_1470997780.jpg (Hiánypótlás melléklet, 507 Kb, 2016-08-12 12:29:40)
e6b9b21eb7404f65055cefbe68d7ea52b70ce91b24b8167c5163fea2fba8364d

2016-10-14 17:16

24 / 24

