
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  FTSI Nonprofit Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  113

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

Adószám  23494341-2-03

Bankszámlaszám  10918001-00000091-91050009

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6100  Város  Kiskunfélegyháza

Közterület neve  Kossuth Lajos  Közterület jellege  utca

Házszám  35  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6100  Város  Kiskunfélegyháza

Közterület neve  Kossuth Lajos  Közterület jellege  utca

Házszám  35  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 456 54 05  Fax  -

Honlap  www.ftsi.hu  E-mail cím  katonaa57@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Katona Andor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 456 54 05  E-mail cím  katonaa57@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Katona Andor +36 70 456 54 05 katonaa57@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

KÉSZ Aréna Városi
Sportcsarnok

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata

6 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-08-29

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-08-29

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
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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 4 MFt 2 MFt 2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,16 MFt 0,97 MFt 0,1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 14 MFt 36 MFt 40 MFt

Egyéb támogatás 4 MFt 9 MFt 0 MFt

Összesen 22,16 MFt 47,97 MFt 42,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 39 MFt 38 MFt 38 MFt

Működési költségek (rezsi) 14 MFt 12 MFt 12 MFt

Anyagköltség 3 MFt 5 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 41 MFt 42 MFt 42 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4 MFt 9 MFt 8 MFt

Összesen 101 MFt 106 MFt 105 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 20 MFt 20 MFt 25 MFt

Működési költségek (rezsi) 14 MFt 12 MFt 14 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 939 289 Ft 18 786 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

429 009 Ft 8 580 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

30 922 606 Ft 618 452 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 36 271 110 Ft 725 422 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 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2016-os verseny évaddal a kiskunfélegyházi kosárlabdázás életében egy új időszámítás kezdődött. A város önkormányzatának tulajdonában levő Félegyházi Térségi
Sportiskolához került az utánpótlás nevelés teljes egésze. 8 edzővel, 12 csapattal kezdtük meg a 2015/2016-os verseny időszakot. Az önkormányzat illetve a helyi
vállalkozások biztosították TAO-n keresztül a nyugodt-, színvonalas-, oktató-, nevelő munka anyagi feltételeit. Gördülékenyen folyt a versenyeztetés az MKOSZ által
kiírt bajnokságokban. Lefektettük és megkezdtük az utánpótlás hosszú távú nevelésének alapjait. Megvan az a szakmai stáb és tudás, mellyel folytatódhat
Kiskunfélegyháza immáron 73 éves múlttal rendelkező kosárlabda sportja. 5 helyszínen, 36 edzést tartunk hetente, hétvégeken 4 mérkőzést játszunk átlagosan.
Dolgozunk a „Dobd a kosárba” és a „Dávid Kornél programban”. E programok hozadéka, hogy 2016/2017-es verseny évadra előreláthatólag 5 kenguru csapattal
nevezünk. A középiskolás korosztály edző termét a Móra Ferenc Gimnáziumban TAO támogatásból a félegyházi vállalkozások felajánlásával, felújítottuk, a linóleum
padló helyére – sport padlót tettünk, korszerű palánkokat szereltünk, a termet szabályos vonalazással és méretezéssel láttuk el. A beruházást ünnepélyes keretek
között a felajánlók, a város vezetői, a sajtó jelenlétében 2016. április 11-én adtuk át használatra. Ez a munka évekre biztosítja a gimnáziumban a kosárlabda
kitüntetett helyzetét és ad helyet edzéseknek. A testnevelők vállalták, hogy az FTSI kosárlabda szakosztályával együttműködve, emelt óraszámban oktatják a játékot,
így nem csak a versenysport kerül jobb feltételek közé, hanem a tömegsport bázis is lényegesen megnő. E tornaterem központja és szervezője lesz Kiskunfélegyháza
középiskolás kosárlabda bajnokságának, mely megrendezéséhez szakosztályunk szakmai segítséget ad. 

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

2016-ban, 2017-ben is folytatjuk edző termeink korszerűsítését a kosárlabda sport, színvonalas oktatására – művelésére alkalmassá tételét. 2017. év tavaszán a
Constantinum egyházi iskola sportcentrumának veszélyessé vált parketta lakkozását újra csiszoltatjuk valamint a pályát a szabályoknak megfelelően újra vonalazzuk,
palánkjait korszerűre cseréljük. Az intézmény egyesületünk szempontjából rendkívül fontos edző termet biztosít valamint méreténél fogva második verseny termünk. 4
korosztály számára biztosított a teremben az edzés és a versenyzés. Az önerőt az intézmény vállalta, valamint megállapodást kötött velünk, hogy a kosárlabdázók
számára az edzéseken méltányos bérleti díjat számol, illetve a mérkőzések idejére soron kívüli foglalást biztosít. Fontos része a megállapodásnak, hogy heti szinten
időt biztosítanak egyesületünk minden fiatal játékosának a tanuszoda használatára, mely 2016/2017-es versenyidőszaktól beépül a csapatok edzés programjába,
támogató illetve rehabilitációs kiegészítő programként. Újabb lépést jelent ez az utánpótlás nevelés komplexebbé tételére. Az önerőn felüli tervezett költségeket a
vállalkozások vállalták, társasági adójukból. A megvalósítást 2017 márciusára tervezzük. Másik rendkívül fontos projektünk a Félegyházi Térségi Sportiskola
sporttelepén megépítésre kerülő bekerített modern, szabadtéri kosárlabda pálya, mely lehetőséget teremt tavasztól-őszig a szabadban végezhető atlétikus
edzésekre, alapozásra, B33 versenyekre, nyári edző táborokra, tömegsportra. A sporttelep rendelkezik kellő infrastruktúrával, öltözővel, zuhanyozóval, klub szobával,
hangosítással. Csak egy „kosárpálya” kell. A sporttelepnek van labdarúgó pályája. Körülötte vörös salakos 400 m-es futópályája valamint egy fél műfüves pályája. A
beruházás a sporttelep ligetes részén lenne megépítve, méltó környezetben. (Zárójelben jegyezzük meg, valamikor volt aszfaltos kosár pálya, mely 15 éve elbontásra
került, használhatatlansága okán.) Az elmúlt időkben gondot és költséget jelentett a nyári időszakban a táborok megszervezése, terem biztosítása, bérlése. Ezt a
helyzetet oldaná meg hosszú távon, költség hatékonyan, egy saját sporttelepen épített pálya, mely állandó helye lehetne a streetball edzéseknek, versenyeknek,
tömegsport mérkőzéseknek. A szükséges önerő rendelkezésre áll, a helyi vállalkozások pedig biztosítják TAO-jukból a létesítés fennmaradó teljes költségét. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Személyi jellegű kifizetések időtartama: 2016.07.01-től vezetők, 2016.09.01-től edzők. Kifizetés: 2017.01.01. A beruházások illetve felújítások ideje: 2017. február –
április. Utánpótlás neveléssel kapcsolatos: sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje: 2016.09.01-től folyamatosan. Esetleges gyógyszerek,
diagnosztikai eszközök beszerzésének ideje: folyamatosan. Személyi szállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan. Nevezési költségek kifizetésének
tervezett ideje: folyamatosan. Rendezési, felkészítési, képzési költségek tervezett kifizetésének ideje: folyamatosan. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának
tervezett költségeinek kifizetési ideje: folyamatosan. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016.07. hó és 2017. 07. hó Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak
tervezett kifizetési ideje: 2017.01.01-től. 

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

Egyesületünk kosárlabda szakosztályának fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKOSZ terveihez. Kiskunfélegyházán már ma is a legnépszerűbb teremsport a
kosárlabda. Komoly sikereket, támogatottságot értünk el edző terem fejlesztési programunkkal, melyet 2015-ben a Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja kezdett el.
2016-ban az utánpótlás nevelés átkerült a Félegyházi Térségi Sportiskolába, így az edző terem programunkat itt folyatattuk. Tudatosan építjük egyesületünk, kosaras
szakosztályunk életét, terveink egymásra épülnek. Minden az utánpótlás nevelésre koncentrál: edzőink továbbképzése, megbecsülése, sportolóink magas szintű
oktatása, nevelése, versenyeztetése, felszerelése, utaztatása, egészségük megóvása, sportemberré nevelése. Terveinkhez és munkánkhoz számíthatunk a város
vezetésének és vállalkozói körének TAO támogatására. Terveink a létszám bővítésén túl a sportág népszerűsítésére is fókuszál, szabadtéri játéktér építésével.
Folytatjuk az egyesület – iskola - szülő párbeszédet, hisz célunk jó tanuló – jó sportoló, szüleit tisztelő ifjúság nevelése. Élő kapcsolat építése a célunk az iskolával –
szülővel. Új kísérletünk szakosztályunknál 2016 szeptemberétől: sportolóink koncentrációs készségeinek javítására, edzésmunkájának hatékonyabbá tételére illetve
mentális problémákkal küzdő gyermekeink számára és szüleik számára kívánunk rendszeres segítséget nyújtani szakember bevonásával, mentális edzéseken, ahol
szakosztályunk megteremti a szükséges feltételeket, az eredményes munkához időt, teret, eszközt, anyagi erőt biztosítunk. Célunk: a testi egészség mellett a lelki
egészség megőrzése, fejlesztése, rehabilitálása. Itt nyer fontosságot az edző – szülő – iskola, őszinte párbeszéde, a problémák gyors felismerése, feltárása a
szakszerű beavatkozás. Társadalmi érdekünk is egészséges lelkületű sportolók nevelése. Seres Helén módszere: a mentális edzések hármas erős fonata: 1:
mentális állapot, 2: test és az agy harmonizálása, 3: az elfogadás (ahol a foglalkozás vezető olyan légkört „varázsol”, melyben megengedhetik maguknak
tanítványaink, az ellazulást vagy éppen kiengedhetik magukból a feszültséget) (A módszer részletesebb bemutatása mellékletben.) Szakosztályunk továbbra is
támogatja a nagy hagyományokkal rendelkező városi kosaras rendezvényeket. Pl.: 26. alkalommal kerül majd megrendezésre december végén 24 órás kosárlabda
gála, ahol „kicsitől – nagyig – seniorokig” 30-35 csapat nevez és ünnepli szép játékunkat. 

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

Egyesületünkben az FTSI-ben a kosárlabda szakosztály önálló gazdálkodó. A TAO segítségével megvalósíthatjuk terveinket. Sportolóink megjelenése edzéseken,
versenyeken, egységes, kulturált, hagyományainkhoz méltó. Gondoskodunk a szükséges eszközökről, azok tervszerű és szükségszerű cseréjéről. Kiterjesztjük a
sportorvosi vizsgálatokat szemészeti valamint ortopédiai ellenőrzéssel. 2016 szeptemberétől biztosítunk terápiás rehabilitációs úszást, mentális tréninget,
szakemberek bevonásával. Minden versenyzőnk rendelkezik balesetbiztosítással, utaztatásukat profikra bízzuk. Fontos számunkra az iskola – egyesület – család
szoros kapcsolata, „ jó tanuló, jó sportoló „ folyamatos párbeszéd. Az FTSI kosárlabda szakosztálya olyan sportolókat kíván nevelni, ahol a fiatal sokkal többet kap,
mint játéktudást, mert közben jobb emberré válik. Különbséget tud majd tenni: jó és rossz között. Elviseli a vereséget és megbecsüli a győzelmet. Tiszteli szüleit,
sportvezetőit, edzőit, tanárait, sporttársait, ellenfeleit. Felkészül az életre. Az aktív sportot befejezve levezet a seniorok között és hozza unokáját kosarazni.
Tevékenykedik edzőként vagy baráti kör tagként. Támogatja volt egyesületét a város sport kultúráját. A város és egyesületünk vezetése képzett edzőinkkel
egységben támogatják tervünket, hisznek a félegyházi kosaras jövőben. Az olimpia évében nem lehet más nekünk sem, a jelszavunk: CITIUS – ALTIUS - FORTIUS
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Gazdasági vezető Középfokú Megbízási 80 12 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft

80 12 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Gazdasági vezető Az egyesület gazdasági ügyeinek elvégzése a feladata.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

911 111 Ft 9 393 Ft 18 786 Ft 939 289 Ft 939 289 Ft 1 869 186 Ft 1 878 579 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb Weboldal fejlesztés db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai
eszközök

Videokamera db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

600 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Weboldal fejlesztés Az egyesület weboldalának folyamatos fejlesztése szükséges.

Videokamera A mérkőzések és a felkészülések rögzítésére kell.

Laptop A megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt új laptopra van szüksége egyesületünknek.

2016/17 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)

416 139 Ft 4 290 Ft 8 580 Ft 429 009 Ft 183 861 Ft 608 580 Ft 612 870 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)

TEF Constantinum Egyházi Iskola tornatermének
felújítása

2017-03-01 2017-04-30 2017-05-15 16 956 664 Ft

TEB Kültéri kosárpálya építése 2017-02-01 2017-04-28 2017-05-08 26 290 809 Ft

43 247 473 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Constantinum Egyházi Iskola
tornatermének felújítása

6100
Kiskunfélegyháza
Jókai utca 
4-6.

hrsz. 1999 Veszélyessé vált az iskola pályájának a parkettája. Mindenképp
felújításra szorul. Itt nem csak a felkészítés, hanem a versenyeztetés is
folyik.

Kültéri kosárpálya építése 6100
Kiskunfélegyháza
Jókai utca
54

hrsz 1230/1 A szabadtéri kosárlabda pályára szükség van, mert lehetőséget teremt
tavasztól-őszig a szabadban végezhető atlétikus edzésekre, alapozásra,
B33 versenyekre, nyári edző táborokra, tömegsportra. A sporttelep
rendelkezik kellő infrastruktúrával, öltözővel, zuhanyozóval, klub
szobával, hangosítással. Csak egy „kosárpálya” kell.

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. 29 994 928 Ft 309 226 Ft 618 452 Ft 30 922 606 Ft 13 252 545
Ft

43 865 925 Ft 44 175 151 Ft

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

be/SFPHPM01-06235/2016/MKOSZ

2016-11-30 12:12 7 / 23



Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 75 0 5 Országos

U12 29 0 2 Országos

U14 30 0 2 Országos

U16 20 0 1 Országos

U18 27 0 2 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 181 0 12
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Melegítő szett 100 15 000 Ft 1 500 000 Ft

Sportfelszerelés Póló db 300 2 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés Bemelegítő mez (verseny) db 150 4 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés Kosárlabda mez/nadrág szett 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés Táska db 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés Szerelés tartó táska db 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz Labda edzésre db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

Sporteszköz Kosárlabda - versenylabda 6-os, 7-es db 5 20 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz TRX db 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés Megkülönböztető mez db 30 1 000 Ft 30 000 Ft

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

Sport-
szakember
beosztása

Sportszakember
neve

2015/16 idény
működősi engedély

száma

Koro. Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb Iványi Ferenc 0 U12, U14 Megbízási 140 12 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft

Vezető edző Simon Zoltán 20142594001 U14, U16 Megbízási 160 12 240 000 Ft 68 400 Ft 3 700 800 Ft

Edző Szabó Csaba 20142403002 U14, U16,
U18

Megbízási 80 12 75 000 Ft 21 375 Ft 1 156 500 Ft

Edző Rádi Dezső 20143146001 U14, U16 Megbízási 96 10 140 000 Ft 39 900 Ft 1 799 000 Ft

Edző Kurucz István 20155217001 U14, U16 Megbízási 80 12 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft

Edző Nádasdi József 20143134001 U11, U12 Megbízási 96 10 140 000 Ft 39 900 Ft 1 799 000 Ft

Edző Síber Rita 20142992002 U11, U12 Megbízási 48 10 70 000 Ft 19 950 Ft 899 500 Ft

Edző Bokányi Rita
Virág

20155716004 U11, U12 Megbízási 48 10 70 000 Ft 19 950 Ft 899 500 Ft

Edző Kurucz Kornélia 0 U11, U12 Megbízási 48 10 70 000 Ft 19 950 Ft 899 500 Ft

Edző Fekete - Seres
Ildikó

2015562300100 U12, U14 Megbízási 48 10 70 000 Ft 19 950 Ft 899 500 Ft

Edző Seres Helén 0 U12, U14 Megbízási 48 10 70 000 Ft 19 950 Ft 899 500 Ft

Egyéb Szabó Csabáné 0 U11, U12,
U14, U16,
U18

Megbízási 160 12 225 000 Ft 64 125 Ft 3 469 500 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 730 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 210 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 600 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 700 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 650 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 20 123 100 Ft

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

Összesen 39 213 100 Ft

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)

35 182 977 Ft 362 711 Ft 725 422 Ft 36 271 110 Ft 4 030 123 Ft 39 938 522 Ft 40 301 233 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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

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 szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

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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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 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 18 786 Ft 18 786 Ft 9 393 Ft 28 179 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 580 Ft 8 580 Ft 4 290 Ft 12 870 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 618 452 Ft 618 452 Ft 309 226 Ft 927 678 Ft

Utánpótlás-nevelés 725 422 Ft 725 422 Ft 362 711 Ft 1 088 133 Ft

Összesen 2 056 860 Ft  2 056 860 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatókkal való kommunikációban 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
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatókkal való kommunikációban 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
támogatókkal való kommunikációban 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.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatókkal való kommunikációban 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: Kiskunfélegyháza, 2016. 11. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Katona Andor (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 a jogszabályban meghatározott 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. 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: Kiskunfélegyháza, 2016. 11. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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.
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Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2016. 11. 30.

be/SFPHPM01-06235/2016/MKOSZ

2016-11-30 12:12 19 / 23



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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 911 111 Ft 9 393 Ft 18 786 Ft 939 289 Ft 939 289 Ft 1 869 186 Ft 1 878 579 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 30 411 067 Ft 313 516 Ft 627 032 Ft 31 351 615 Ft 13 436 406 Ft 44 474 505 Ft 44 788 021 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

416 139 Ft 4 290 Ft 8 580 Ft 429 009 Ft 183 861 Ft 608 580 Ft 612 870 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

29 994 928 Ft 309 226 Ft 618 452 Ft 30 922 606 Ft 13 252 545 Ft 43 865 925 Ft 44 175 151 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

35 182 977 Ft 362 711 Ft 725 422 Ft 36 271 110 Ft 4 030 123 Ft 39 938 522 Ft 40 301 233 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 66 505 154 Ft 685 620 Ft 1 371 240 Ft 68 562 014 Ft 18 405 819 Ft 86 282 213 Ft 86 967 833 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (46 darab)

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

ftsi_alairasicpl_2016_04_1461673555.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2016-04-26 14:25:55)
1c375e289775defd4ec40759073538df6dee502b4e23c6363643b19f30772796

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

nemrelevans_1461667286.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2016-04-26 12:41:26) 9ab2327e0636eba187bef463ce4d46be8a4e30d76d578942658cd29faa96eba7
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A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

constantinumnyilatkozatonerval_1461667311.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2016-04-26 12:41:51)
321c079443b9223e15b45d6bfd842d156ef9952ad9b487e41a50200b687205e8

07_fenntartas_finanszirozas_1478707222.pdf (Hiánypótlás melléklet, 226 Kb, 2016-11-09 17:00:22)
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07_fenntartas_finanszirozas_1478707225.pdf (Hiánypótlás melléklet, 226 Kb, 2016-11-09 17:00:25)
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06_beruhazas_finanszirozas_1478707228.pdf (Hiánypótlás melléklet, 361 Kb, 2016-11-09 17:00:28)
0c9c980d75a95fff54c4c77e5d2ccfa419f4444c51605e81142676751ac24663

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
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A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
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Egyéb dokumentumok
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02_onkormanyzat_tulajdon_nyilatkoza_1478707132.pdf (Hiánypótlás melléklet, 254 Kb, 2016-11-09 16:58:52)
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1dbffb55af48e8f987bedc8f6946e50c3a79c2677e07376d40e67ee0f2f35976
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07_fenntartas_finanszirozas_1478707161.pdf (Hiánypótlás melléklet, 226 Kb, 2016-11-09 16:59:21)
18db53c6ae42d4e754bbed55d58919cf931d8dd88bd54951476979fd969d009e

ftsikosarlabdataomentalisedzes_1461667397.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2016-04-26 12:43:17)
05f11179de4f7532b534ffc8fc26460e4772bd104ddcd2155baac4cf55d5494f

08a_constantinum_hasznositas_1478707164.pdf (Hiánypótlás melléklet, 438 Kb, 2016-11-09 16:59:24)
dea0272437bb1389ea4f81c09edd6553cb43594111a249d1be5c6fa07bc42c05

08b_kulteri_kosarpalya_hasznositas_1478707167.pdf (Hiánypótlás melléklet, 450 Kb, 2016-11-09 16:59:27)
f5d857c8ec133d39884c11a84f9e55afc39c68cb7c030b208c6ea7a1bd4403b2

09_termelheto_beveteli_forrasok_1478707169.pdf (Hiánypótlás melléklet, 213 Kb, 2016-11-09 16:59:29)
c732d7d1970beb430afe47743b7910676052279826b5ee8c4c8c654d916f622f

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

ftsi_cegkivon_2016_04_1461673543.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 14:25:43)
760c1f47e9cc36ddc65a5e1629ef0388ff0e92bcce6460a031bc0ae7dbf29177
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(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ftsi_kozig_dij_mkosz_1461746866.pdf (Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2016-04-27 10:47:46)
a758a513cd1374d032e1857677f1e0d05805bc3dc2e00b93bb6efbb3855c33b4

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

ftsi_nav0_2016_04_1461673568.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2016-04-26 14:26:08)
5d51b2c043055788351fc2520cf31106a05f4417757791638663fab6194dfd4a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

constantinum2016_7tulajdonosihoz_1461667346.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2016-04-26 12:42:26)
cd22ddf9e8236e4387fe4d5f31237e948ee7debac37b8ee2d0008e9a2c1ff2c5

kulterisportpalyatulajdonosinyil_1461667351.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2016-04-26 12:42:31)
fa2b725c94896f24096f3bf03ff647b766a644e8e780a1081486b4a08d8acc7f

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

constantinumnyilatkozatnemepites_1461667190.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2016-04-26 12:39:50)
3f0a55d6be288065889fc5488fbcef99079c1d032c8fa2f3cc5f4faadfc896ad

kulterisportpalyanyilatkozatnem_1461667194.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2016-04-26 12:39:54)
ddd15bda08b1354973cfbbdd6f5dbad2a4163256b9193db65443fb65f5f909ea

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

kulterisportpalyatulajdonosinyil_1461667367.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2016-04-26 12:42:47)
fa2b725c94896f24096f3bf03ff647b766a644e8e780a1081486b4a08d8acc7f

constantinum2016_7tulajdonosihoz_1461667369.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2016-04-26 12:42:49)
cd22ddf9e8236e4387fe4d5f31237e948ee7debac37b8ee2d0008e9a2c1ff2c5

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

constantinumsportcentrumtulajdoni_1461667164.pdf (Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2016-04-26 12:39:24)
b6b0a640ee6ed8fc0fd3eb75321fb68f0c99626d1dafd49f94acb5ad48a04d90

kulterisportpalyanemhitelestula_1461667169.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2016-04-26 12:39:29)
a95ec83c09f15d6694f75ea2ba28dcded1be95940d7da94535d6d6fdb53d26f6

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

nemrelevans_1461667383.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2016-04-26 12:43:03) 9ab2327e0636eba187bef463ce4d46be8a4e30d76d578942658cd29faa96eba7

03b_nyilatkozat_jelzalogjog_bejegyz_1478707191.pdf (Hiánypótlás melléklet, 256 Kb, 2016-11-09 16:59:51)
2612581423fdb914dd29df2c000dbcd39d21fb1281efe337d419c4316b2a8829

03c_kerelem_jelzalogjogtol_eltekint_1478707194.pdf (Hiánypótlás melléklet, 233 Kb, 2016-11-09 16:59:54)
acf35dda80d48d36abd015bd533afd7d071c8df7cee02c7ab9dbade78270ae32

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

ftsikosarlabdataotargyieszkoz2_1461667182.xlsx (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2016-04-26 12:39:42)
8a493e4a1d3afeec150f1a127f852393f57a1a3ce67897280ef36128dfc0c8dc

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ftsikosarlabdataotargyieszkoz2_1461667335.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2016-04-26 12:42:15)
01edbb1d8a16a59414d8aeff7afb31492c693182b68281e001fab96aae8c926d

06_beruhazas_finanszirozas_1478707211.pdf (Hiánypótlás melléklet, 361 Kb, 2016-11-09 17:00:11)
0c9c980d75a95fff54c4c77e5d2ccfa419f4444c51605e81142676751ac24663

07_fenntartas_finanszirozas_1478707215.pdf (Hiánypótlás melléklet, 226 Kb, 2016-11-09 17:00:15)
18db53c6ae42d4e754bbed55d58919cf931d8dd88bd54951476979fd969d009e
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