
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  TÜRJEI SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  TÜRJE SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2038

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19956703-1-20

Bankszámlaszám  75500296-11022468-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8796  Város  TÜRJE

Közterület neve  SZABADSÁG  Közterület jellege  tér

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  8796  Város  TÜRJE

Közterület neve  SZABADSÁG  Közterület jellege  tér

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 83 356 403  Fax  

Honlap  www.turjese.eoldal.hu  E-mail cím  pacsikrisztian@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Pacsi Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 475 43 49  E-mail cím  pacsikrisztian@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Nagy Ferenc +36 30 480 21 99 polgarmester@turje.hu

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

Hivatalos név 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 1,07 MFt 1,675 MFt 5,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 10,124 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,208 MFt 1,325 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,804 MFt 3,574 MFt 17,23 MFt

Egyéb támogatás 0,362 MFt 0,622 MFt 0,5 MFt

Összesen 6,444 MFt 17,32 MFt 24,13 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0,758 MFt 1,606 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,081 MFt 0 MFt 0,1 MFt

Anyagköltség 0,374 MFt 2,47 MFt 18,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,306 MFt 1,55 MFt 1,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,288 MFt 11,792 MFt 2 MFt

Összesen 5,049 MFt 16,57 MFt 24,106 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1,373 MFt 3,574 MFt 4,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,081 MFt 0 MFt 0 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 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

979 859 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

12 293 706 Ft 240 000 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 3 905 873 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk célja, hogy minél több korosztály számára biztosítani tudjuk a rendszeres sportolás és versenyzés lehetőségét, illetve felkeltsük az érdeklődést az egészséges életmód iránt, és
erősítsük a település és környezetének társadalmi kapcsolatait. Az elmúlt években megkezdett fejlesztéseknek köszönhetően (infrastruktúra, felszerelés, edzők stb.) az igazolt játékosok száma
100 fölé emelkedett. Ehhez hozzájárul a - helyi iskolával együttműködve – folytatott utánpótlás nevelés is: a 2013/14 es évadtól az U7-U9-U11-es korosztályok mellett elindítottuk az U13-as
csapatunkat és elkezdtük az U15-ös korcsoport versenyeztetését is. Az U7-U9-U11-U13-as csapatok a hévízi alközpontban megrendezésre kerülő fesztiválokon és tornákon vesznek részt. A
2015/16-os évadtól U16-os csapatot is versenyeztetünk. Télen U11-es, U13-as és U16-os futsal csapatokat is neveztünk a tornákra. Az iskolai elfoglaltságok ellenére több helyi labdarúgót
sikerült beépíteni az U19-es csapatba, mely a megyei II. osztály U19-es bajnokságában jelenleg az 5. helyen áll. A Türjei Szent László Általános Iskola központi szerepét kihasználva a
környező települések fiataljai számára is alternatívát tudunk nyújtani. Sajnos a negatív demográfiai folyamatok a létszám növelése terén nem kedveznek, de a jelenlegi állományunk számára
szeretnénk minél színvonalasabb szolgáltatást nyújtani. Felnőtt csapatunk az előző évadban megnyerte a ZMLSZ megyei II. osztály Északi csoportjának bajnokságát, de a kedvezőtlen anyagi
kilátások miatt nem mertük vállalni a megyei I. osztályú indulást. A bajnokcsapat több tagja eligazolt, de új igazolásokkal sikerült újra jó keretet kialakítani: felnőtt csapatunk a megyei II. osztály
Északi csoportjának a 2. helyén áll. Létesítményeinket a szomszéd településen működő, de több helyi labdarúgóval működő öregfiúk csapata is használja. Öröm számunkra, hogy az idősebb
korosztály sportolási lehetőségeit segíteni tudjuk. A sportpálya a település kulturális rendezvényeinek is otthont ad. Az utánpótlás-nevelés jogcímen elnyert TAO pályázatból sportfelszerelést ,
sporteszközöket vásároltunk, illetve az útiköltségre (Földrajzi adottságainkból kifolyólag azonban nekünk minden versenyre sokat-minimum 30 km-t- kell utaznunk) és edzőtáborra fordítottuk a
támogatást. Az önkormányzat a közvetlen anyagi támogatás mellett - a rezsi költségeket, a pálya gondozását és az öltöző karbantartását is biztosítja. 

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

A sportpályán korábban már elkészült a világítás és a labdafogó háló. Az elmúlt években további TAO-s pályázatból újabb beruházások történtek: elkészültek a cserepadok, a pálya
gyepszőnyegét megújítottuk, megvalósult a melegvíz-ellátás felújítása és a pályaöntözés korszerűsítése. Emellett az öltöző épületben a központi fűtés megvalósítása történt meg. Az 1960-as
években épült öltözőt eddig önerőből (festés, burkolás) illetve a 2013/14-es és a 2014/15-ös TAO pályázat keretében (bojler, éjszakai áram, központi fűtés) folyamatosan fejlesztettük, de egyre
inkább szükségesnek látjuk a felújítással egybe kötött bővítést. A megyei II. osztályban problémát jelent a csapatok öltöztetése, így elkerülhetetlen az öltözők számának növelése. A rendezési
terv nem teszi lehetővé az alapterület növelését (a sportpályán – mivel a település fő közösségi tere – az elmúlt időszakban színpad és fedett nézőtér épült), így az amúgy is rossz állapotú tető
cseréje és tetőtér kialakítása az egyedüli lehetőség. A tetőtérben első ütemben 2 db öltöző (2 db vizesblokkal) kialakítását tervezzük. A későbbiekben a megmaradó tér az igényekhez igazítva
több fajta funkciót is kaphat (pl. klubhelyiség, konditerem, szálláshely)– ezt az önkormányzat majd más forrásból kívánja megvalósítani. Energiatakarékosság miatt a földszinti külső nyílászárók
és a homlokzati hőszigetelés megvalósításával szinte teljesen megújul az épület. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az utánpótlással foglalkozó egyesületek egyik fő feladata a tehetséges labdarúgók felsőbb osztályra való felkészítése, a kiválasztás lehetőségének megteremtése. A tehetséges játékosoknak
minden lehetőséget megadunk a fejlődéshez, támogatjuk a magasabb osztályba való eljutást is. A fent említett negatív demográfiai folyamatok miatt, azonban a létszám további növelésére
nem látunk esélyt (elmozdulás esetleg az általános iskola várható „iskolaközponttá” nyilvánítása hozhat). Fő célunk a jelenlegi és a felnövő állományunk minél színvonalasabb felkészítése.
Ehhez az edzők munkájának minél nagyobb anyagi elismerésére és az edzőfelszerelések bővítésén keresztül vezet az út. Vonzó kínálat lesz, a legtehetségesebb játékosok számára az egyéni
foglalkozások bevezetése. Célunk, hogy egy kisebb képző központot alakítsunk ki. Terveztük a környező települések felé történő nyitást, így az idei évadban a zalabéri iskolában is elkezdtünk
edzéseket tartani, de a gyermekek utaztatása nagy problémát okozott: így új megoldást kell találnunk az edzések folytatására. A minőségi fejlődéshez kapcsolódik az öltöző bővítése is, hiszen
a kulturált körülmények megteremtése is létfontosságú. Mindezek mellett, a szülőkkel kialakított jó kapcsolat: döntő fontosságú az eredmények elérésében. Az elmúlt évadban újabb edzőnk
képezését támogattuk. Továbbra is csak a tanfolyamok indításától függ a szakembereink felkészültségének növelése (edzőinket fiatal csapattagok segítik). Lehetőséget kell biztosítanunk az
edzések tapasztalatainak rendszeres eszmecseréire, az edzésprogramjaink további fejlesztésére (ehhez az edzők számára külön munkaértekezletek biztosítása szükséges) A megkezdett
munkát folytatni szeretnénk felmenő rendszerben minden utánpótlás csapatnál. A folyamatosságán kívül fontos, hogy minél jobb eredményt érjenek el játékosaink Felvetődött lány csapat
indítása is mind utánpótlás, mind felnőtt bajnoki szinten. A tárgyi eszköz, beruházás keretében az öltöző felújítás mellett a honlapunk fejlesztését tervezzük. A segédeszközök közül
pályavonalzó kocsi beszerzését szeretnénk megvalósítani. Az önkormányzat testületileg támogatja a fejlesztést. Mivel a társasági adóból támogatásra fordított összeg megszerzése az
egyesületek feladatkörébe került, a projekt megvalósítása nagyban függ a támogatási hajlandóságtól. A beruházás összegének rendelkezésre állásától függ a megvalósítás időpontja.
Legkésőbb 2017 tavaszán szeretnénk átadni az új öltözőket. 

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 utánpótlás-nevelés feladatainak folyamatos biztosítása a célunk. A program megvalósításával minden korcsoportnak biztosítani tudjuk a színvonalas labdarúgás lehetőségét. Remélhetően
a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is hozzá tudunk járulni a gyerekek fejlődéséhez és a magasabb osztályba való feljutáshoz (korábbi években már került labdarúgónk Hévízre és az Illés
Akadémiára is.) A település iskolájának központi funkciója számunkra lehetőséget és kötelezettséget is nyújt a labdarúgás megszerettetésének terén. Az ehhez szükséges infrastruktúra
szinten tartása és fejlesztése az elmúlt időszakban megvalósított beruházások folytatása szintén fontos feladatunk. Fontos megjegyezni, hogy – Zalaszentgrót és Pókaszepetk mellett- Zala-
megye Ék-i részén (15-20 km-es) körzetben Türje az a település, ahol utánpótlás neveléssel foglalkozunk. A múlt évben sikerült elérni a tervezett célt, miszerint igazolt játékosaink száma elérte
a 100 főt. A létszám növelésére esetleg az általános iskola szerepkörének bővítése révén van lehetőség. (A 2015/16 évi tervezett létszám adatok: U7 – 5 fő; U9 – 9 fő; U11 – 11 fő, U13 - 11
fő; U16 – 15 fő, U19 –18 fő). Az igénylésnél a következő adatokat vettük figyelembe: U7 – 4 fő; U9 – 8 fő; U11 – 8 fő, U13 - 10 fő; U15 10 –U19 - 11 fő. Természetesen törekedni fogunk, hogy
a magas létszám mellett a minőségi munkán legyen a fő hangsúly. A megfelelő alapok lerakása után a fokozatosság elvének betartásával kell biztosítani a folyamatos fejlődést. A
sportfejlesztési koncepciónkat nem települési, hanem térségi szinten kívánjuk megvalósítani. 

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

A településünk közösségi terének is nevezhető a sportpálya. A községi rendezvényeknek is helyszínéül szolgál. A helyi társadalom több korosztálya is folyamatosan igénybe tudja venni
létesítményünket sportolási szándékkal. Jelenleg elmondható, hogy a futball hétről hétre a leglátogatottabb szórakozási lehetőség a vidéken élők számára. Feladatunk a sportolás lehetőségét
minél nagyobb közönségnek biztosítani. Mindez kiemelt jelentőséggel bír egy olyan településen/kistérségben ahol a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ilyen
nagy számban vannak jelen. Ők azok, akiknek szülei - anyagi okokból - nem tudnák biztosítani a sportolás lehetőségét. A labdarúgás szinte az egyedüli lehetőség számukra. A jól működő
utánpótlás-nevelés akár kitörési lehetőséget is biztosíthat számukra.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai beruházás honlap készítés csom 1 120 000 Ft 120 000 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 20 13 500 Ft 270 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 20 9 500 Ft 190 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra csom 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 110 000 Ft 110 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 0 15 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 20 15 000 Ft 300 000 Ft

1 390 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

honlap készítés Az egyesületnek jelenleg egy ingyenes tárhelye van, melyet főként a TAO pályázat dokumentumainka nyilvánosságra hozatalához használunk. Az
ingyenes tárhely feltöltési lehetőségei korlátozottak. Szeretnénk az egyesület működéséhez méltó megjelenést biztosítani a világhálón, megkönnyítve
ezzel az információ-áramlást is.

pályavonalzó kocsi A pályavonalzó kocsink régi, elhasználódott, több alkalommal javítottuk. A pálya felfestéséhez szükséges egy új pályavonalzó kocsi beszerzése.

utazómelegítő Felnőtt csapatunk számára 3 évvel ezelőtt tudtunk szponzori támogatással melegítő szettet beszerezni. Mivel a melegítők kihordási ideje lejárt, s
elhasználódtak, szeretnénk egy új szettet biztosítani a felnőtt csapatunknak is.

edzőmelegítő 2 éve játékosink saját pénzből vásároltak edzőmelegítőt. Az egységes megjelenéshez szerretnénk biztosítani az edzésfelszerelést.

mérkőzésgarnitúra A korábbi években 1-1 szponzortól sikerült beszerezni mérkőzésgarnitúrát a felnőtt csapatnak is. Pályázati támogatásból edig csak az utánpótlás
csapatoknak sikerült mezeket beszerezni. Szeretnénk egy jobb minőségű mérkőzésgarnitúrát biztosítani a felnőtt korosztálynak is.

mosógép Egyesületünk tulajdonában még új mosógép soha nem volt. Korábban csak használt, javított mosogépeket cserélgettünk szükség esetén. A
megnövekedett csapatlétszámok, illetve a nagy igénybevétel miatt szükségesnek tartjuk egy jól működő, garanciával rendelkező mosőgép
beszerzését.

cipő műfüves pályához A megváltozott (romló) minőségű sporcipők nagy terhet rónak az egyesületre, mivel a fél éves garanciával rendelkező "csukák" a "szavatosság"
lejárta után 1-2 hónappal tönkremennek. Szeretnénk a felnőtt játékosok részére is biztosítani a sportcipőket.

cipő élőfüves pályához A sportfejlesztési programban véletlenül műfüves pályához lett beírva a futball cipő, de élőfüves pályánk van csak.

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)

970 060 Ft 9 799 Ft 0 Ft 979 859 Ft 419 940 Ft 1 390 000 Ft 1 399 799 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése 2017-03-01 2017-06-15 2017-06-30 17 199 500 Ft

17 199 500 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző bővítése Az 1960-as években épült öltözőt eddig önerőből (festés, burkolás) illetve a 2013/14-es és a 2014/15-ös TAO pályázat keretében (bojler, éjszakai
áram, központi fűtés) folyamatosan fejlesztettük, de egyre inkább szükségesnek látjuk a felújítással egybe kötött bővítést. A megyei II. osztályban
problémát jelent a csapatok öltöztetése, így elkerülhetetlen az öltözők számának növelése. A rendezési terv nem teszi lehetővé az alapterület
növelését (a sportpályán – mivel a település fő közösségi tere – az elmúlt időszakban színpad és fedett nézőtér épült), így az amúgy is rossz állapotú
tető cseréje és tetőtér kialakítása az egyedüli lehetőség. A tetőtérben első ütemben 2 db öltöző (2 db vizesblokkal) kialakítását tervezzük. A
későbbiekben a megmaradó tér az igényekhez igazítva több fajta funkciót is kaphat (pl. klubhelyiség, konditerem, szálláshely)– ezt az önkormányzat
majd más forrásból kívánja megvalósítani. Energiatakarékosság miatt a földszinti külső nyílászárók és a homlokzati hőszigetelés megvalósításával
szinte teljesen megújul az épület.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése Öltöző 8796
Türje
Sporttelep
2

174 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

Nem

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

Igen

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

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

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

Utóf. 11 930 769 Ft 122 937 Ft 240 000 Ft 12 293 706 Ft 5 268 731 Ft 17 439 500 Ft 17 562 437 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 TÜRJE SE U19 15 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Megyei II. osztály Aktív

U16 TÜRJE SE U16 15 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 4 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz edzőlabda db 18 5 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 10 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 1 18 000 Ft 18 000 Ft

Sporteszköz leszúrható karó csom 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra csom 2 7 500 Ft 15 000 Ft

Sporteszköz gát db 10 3 800 Ft 38 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 18 15 000 Ft 270 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 30 8 500 Ft 255 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 5 13 500 Ft 67 500 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 3 90 000 Ft 270 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 30 5 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 85 1 350 Ft 114 750 Ft

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

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

Diagnosztikai eszköz hordágy db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Gyógyszer masszázskrém db 2 4 000 Ft 8 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Zalaszentgrót Műfüves pálya 5 000 Ft 6 0 0 Ft

Hévíz Műfüves pálya 15 000 Ft 1 0 0 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Zalaszentgrót A téli időszakban az újonnan átadásra került Zalaszentgróti műfüves pálya (20x40) tudjuk igénybe venni a kinti edzésekhez.

Hévíz A téli időszakban hévízi műfüves pályát tudjuk igénybe venni a kinti felkészülési mérkőzésekhez.

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1539-02216 Egyéb 40 10 32 000 Ft 6 300 Ft 383 000 Ft

Edző 3480 Egyéb 40 10 32 000 Ft 6 300 Ft 383 000 Ft

Edző 1511 Egyéb 40 10 32 000 Ft 6 300 Ft 383 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb Gyúró Egyéb 16 10 11 000 Ft 2 195 Ft 131 950 Ft

Egyéb Sportmenedzser Egyéb 24 10 20 000 Ft 3 960 Ft 239 600 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

Gyúró Amióta gyúrót alkalmazunk csapatainknál sokkal kevesebb a sérülés. Korábban társadalmi munkában végezte a gyúrói feladatokat, de az idei évtől
anyagilag is meg tudtuk becsülni a munkájáét. Ezt szeretnénk folytatni.

Sportmenedzser Az amatőr sportszervezet szervezési feladatai egyre nagyobb terhet rónak a vezetőségre. A munkamegosztás szükségessége miatt fontos lenne egy
külsős segítő szakember alkalmazása.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1539-02216 MLSZ Grassroots C U7 5 6

3480 MLSZ D U9 5 10

TANC1539-02216 MLSZ Grassroots C U11 5 11

3480 MLSZ D U13 5 11

1511 MLSZ D U16 6 15

1511 MLSZ D U19 6 15

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 368 250 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 98 000 Ft

Személyszállítási költségek 595 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 120 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 599 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 520 550 Ft

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

Összesen 4 300 800 Ft
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2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

3 866 814 Ft 39 059 Ft 0 Ft 3 905 873 Ft 433 986 Ft 4 300 800 Ft 4 339 859 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

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

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 Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 utófinanszírozott 240 000 Ft 245 958 Ft 122 937 Ft 362 937 Ft

Összesen 240 000 Ft  362 937 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi utófinanszírozott Adminisztratív költségek (pl- könyvelési díj, könyvvizsgálói díj, egyéb költségek)
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: TÜRJE, 2017. 12. 15.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pacsi Krisztián (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: TÜRJE, 2017. 12. 15.
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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)

(25 000 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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

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

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 4 33%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 1 0%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db Tetőtér bővítés 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 Tetőtér bővítés 124 257 107%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 15 0 15 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 15 0 15 0%

U15 fő 0 0 0 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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 12 900 829 Ft 132 736 Ft 240 000 Ft 13 273 565 Ft 5 688 671 Ft 18 829 500 Ft 18 962 236 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

970 060 Ft 9 799 Ft 0 Ft 979 859 Ft 419 940 Ft 1 390 000 Ft 1 399 799 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 11 930 769 Ft 122 937 Ft 240 000 Ft 12 293 706 Ft 5 268 731 Ft 17 439 500 Ft 17 562 437 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 866 814 Ft 39 059 Ft 0 Ft 3 905 873 Ft 433 986 Ft 4 300 800 Ft 4 339 859 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 16 767 643 Ft 171 795 Ft 240 000 Ft 17 179 438 Ft 6 122 657 Ft 23 130 300 Ft 23 302 095 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (53 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)

alairasicimpeldany20150407_1461886155.pdf (Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2016-04-29 01:29:15) 375799b17b4e4e0e0d6084734153535122019d186561e21f3b158286b791de00

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

oltozopenzugyiterv2016_1462025917.pdf (Szerkesztés alatt, 374 Kb, 2016-04-30 16:18:37) cba96fe7bca7ac49ad8ead6429196b75b2f581e9ff7f0d2a4977f37c917a5812

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

oltozokihasznaltsagterv2016_1462025949.pdf (Szerkesztés alatt, 437 Kb, 2016-04-30 16:19:09) f7d7322ea885ca7491efce3e978aaf58410a62831f3c6526c64b167de497f9b7

Egyéb dokumentumok

oltozo_onkormanyzationresz_kiv_1461950949.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-29 19:29:09) cb3585fbe8dfb0022025a126521020fd33a8be6e4ddc9d51e9b942620533efad

merkozesgarnitura18db_kernl_201_1472843682.pdf (Hiánypótlás melléklet, 360 Kb, 2016-09-02 21:14:42) 7d952fa0d7a1b593f02f0490a0629831363c3ad4eddde8f04bd7d4d1ca06e82a

merkozesgarnitura18db_sojtory_20_1472843699.pdf (Hiánypótlás melléklet, 302 Kb, 2016-09-02 21:14:59) 1d665cb82a96aec2ee7f7c994b7b395ba168dbfac4877ac5db083d9d0ec247fd

mezgarnitura18db_bringa_201608_1472843714.pdf (Hiánypótlás melléklet, 325 Kb, 2016-09-02 21:15:14) 7e1cc8044537d2bff774cbecc57a717a076dad42eef25a4ff4105105fe43fd9b

mosogepbsminternet_20160901_1472843731.pdf (Hiánypótlás melléklet, 807 Kb, 2016-09-02 21:15:31) fe3aad6a800a84a9983170b31864e00149eacc6eac9b0b6e6bff246b48f264ae

mosogepbsminternet_20160901_1472843749.pdf (Hiánypótlás melléklet, 807 Kb, 2016-09-02 21:15:49) fe3aad6a800a84a9983170b31864e00149eacc6eac9b0b6e6bff246b48f264ae

mosogep_mall_internet_20160901_1472843760.pdf (Hiánypótlás melléklet, 605 Kb, 2016-09-02 21:16:00) 2d89d3942ec31c294b98b66d92be9c5836038b2c3e3572610bfc8661e807d890

mosogep_zgrot_20160901_1472843788.pdf (Hiánypótlás melléklet, 258 Kb, 2016-09-02 21:16:28) 6da8d6d2e60e35af296185236316c1901c314b4c6f99e497236795c72cb8c79a

palyavonalzokocsi_bringa_2016081_1472843802.pdf (Hiánypótlás melléklet, 310 Kb, 2016-09-02 21:16:42) fa671454bf951ab7f39321bdd25835cc5aa44c779b94d7ebaf64ab86374f4aee

palyavonalzokocsi_kernl_2016081_1472843815.pdf (Hiánypótlás melléklet, 348 Kb, 2016-09-02 21:16:55) 6348cf4333451e4911fa8ce8761116e28e47dac81acaae784a710fae6046116c

palyavonalzokocsi_sojtory_201608_1472843826.pdf (Hiánypótlás melléklet, 311 Kb, 2016-09-02 21:17:06) a920e5dfd34ee6b148a38b699e73d6ae165df885ed5e5c8269ce62d5a3b40322

palyavonalzo_spot36_2060812_1472843851.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-02 21:17:31) 08e82af4f6023bb880b8011f0e2fb191341291f81d81aa71ef882784819810f6

palyavonalzo_aktivspot_20160812_1472843867.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-02 21:17:47) 30856de2ffe3331a34c6f2a6c874e77c35f9440da08a4724ab74a95024e13819

mezgarniturabozsik_errea_arajanla_1472849061.pdf (Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2016-09-02 22:44:21) 10420be0603af8a45d3e77a5c3a14f17e0aca0e8ebb9e144c2e36b845f290c7e

mezgarniturafelnott_errea_arajanl_1472849073.pdf (Hiánypótlás melléklet, 115 Kb, 2016-09-02 22:44:33) d45c4eaf1472a87d0816cb477efb48b98d52fdd88802adb8fea54aeedf4ba116

mezgarniturabozsik_errea_201608_1472849164.pdf (Hiánypótlás melléklet, 128 Kb, 2016-09-02 22:46:04) 998df6970b9dba7b694e96a3ef3e6c495874704474ce2f2b4185dbc538d6e9de

arajanlathonlap_kz_2016_1462025580.pdf (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2016-04-30 16:13:00) acac41d48630fb828870686cc464fcae420db1c1a2f64f3b3f22e1ff651b7f9b

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

cegb_kivonat_turjese_201704_1496243148.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-31 17:05:48) 36ceba6aae5bc65c4241888d2863c3cbcc5a64fbad7ed32a7eac9eef68433622

cegbirosagikivonat_20160427_1461886104.pdf (Szerkesztés alatt, 735 Kb, 2016-04-29 01:28:24) afbb61dcbc34ac11ccd4cf1018016abd8573e23cd6f87f2ad184d8803cdcf5e8

cegbirosagikivonat20170607_1497943417.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 528 Kb, 2017-06-20 09:23:37) fc9ff9f08ee4f7cabbb50a244f1c74a3037e3069cd7c812a787c23693973b666

cegbirosagikivonat20170607_1497943440.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 528 Kb, 2017-06-20 09:24:00) fc9ff9f08ee4f7cabbb50a244f1c74a3037e3069cd7c812a787c23693973b666

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

tao201617_sfpmodutalas_201705_1496245688.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-05-31 17:48:08)
aabc01cc8c3a10311557b942e43c85d42642a58ee85689358f673ab1a49b7ca6

igazgszolgdijbef_20160428_1461886226.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-04-29 01:30:26) 8efc26c38c253512b1249e2f0ae80da3ecea7814ff02506dbbd2f5b6d216f572

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

1_turjei_sportegyesulet_19956703_56_1496244277.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 371 Kb, 2017-05-31 17:24:37)
57eb2806785a01b2f03a13998e6706b660091c3a064f24926d677542b18a0669

1_turjei_sportegyesulet_19956703_16_1461886195.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-04-29 01:29:55) f34a24bb62be9ee373b313cdbff77caaf8edb7e2645ccf02bbe6a5cbf9431d37

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

erdemi_dontes_1462047893.pdf (Szerkesztés alatt, 718 Kb, 2016-04-30 22:24:53) d96d07d13f7f2183220dcbb40211fc3781251a0f28cd65490468137b5ba3dc1d

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

hozzajarnyilatkozatepitesiengko_1472843608.pdf (Hiánypótlás melléklet, 104 Kb, 2016-09-02 21:13:28) 71e43192421d1c763099cd2b8936acac2ff75ea9c0ba6534a0bc06637ab0b264

nyilatkozatepitesiengkotelesber_1472844060.pdf (Hiánypótlás melléklet, 250 Kb, 2016-09-02 21:21:00) 522e0216a8a57296c2b432bc8aa9d56d398f598900409c460850ca92a3ed9698

oltozoepitesiengedely20150626_1461886385.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-29 01:33:05) d6c41d0c0c16c60412577eb43bdd687c8166888b8c7c42f074df6bb57422948d

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

hozzajarnyilatkozatepitesiengko_1472843949.pdf (Hiánypótlás melléklet, 104 Kb, 2016-09-02 21:19:09) 71e43192421d1c763099cd2b8936acac2ff75ea9c0ba6534a0bc06637ab0b264

nyilatkozatepitesiengkotelesber_1472844014.pdf (Hiánypótlás melléklet, 250 Kb, 2016-09-02 21:20:14) 522e0216a8a57296c2b432bc8aa9d56d398f598900409c460850ca92a3ed9698

egyuttmukmegall_omkormanyzat_2015_1461886655.pdf (Szerkesztés alatt, 965 Kb, 2016-04-29 01:37:35) 49185801ab5e1816a5a7fa63e273f96e6500ee3a1fe5a109d50da012e2d68324

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

tulajdonilap_174_20160427_1461886289.pdf (Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2016-04-29 01:31:29) f59c4fbe932f56e0839541801241eb34665dab11b873314909de99c3ec5b1f49

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

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461951452.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 19:37:32) d294e5d218ed2bb1fdef92e9dcbc31db174e3112915aacfb507963190b114c82

nyilatkozatepitesiengkotelesber_1472843541.pdf (Hiánypótlás melléklet, 250 Kb, 2016-09-02 21:12:21) 522e0216a8a57296c2b432bc8aa9d56d398f598900409c460850ca92a3ed9698

hozzajarnyilatkozatepitesiengko_1472843934.pdf (Hiánypótlás melléklet, 104 Kb, 2016-09-02 21:18:54) 71e43192421d1c763099cd2b8936acac2ff75ea9c0ba6534a0bc06637ab0b264

be/SFPMOD01-11897/2016/MLSZ

2017-12-15 11:01 24 / 25



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

oltozokoltsegvetes20160428_1462025213.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2016-04-30 16:06:53) 42c98bb31ec377b7d1b63412cba108a1d2bb47d04a57da3b1889df744130af5d

sportoltozo2016leadott2016042_1462025343.xls (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2016-04-30 16:09:03) 306894048849527c438c360148e4959281d275bc88af40cd126b61350890a9cd

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

e-1_helyszinrajz_1462047418.pdf (Szerkesztés alatt, 644 Kb, 2016-04-30 22:16:58) 01a6b237c2ec3adcc01832bfafb022d8949e1f52cd67ad35a7aea25e05a413d9

e-2-m_modositott_foldszinti_alapr_1462047434.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2016-04-30 22:17:14) cf3f473495c5ab9f203501928da2dd90e474ad3264f10f4b1a82f2c34f8d1669

e-3-m_tetoteri_alaprajz___tervlap_1462047445.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2016-04-30 22:17:25) 01f29353706fe829bb275fc61303572eb142bd60db4c97b44b7eb3de994ed6be

e-4-m_modositott_metszetek___terv_1462047458.pdf (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2016-04-30 22:17:38) 624cb547b01077f61cb82edf32ac01a8d8d3ac6a0a431477a210be4ac5b06b5f

e-5-m_modositott_homlokzatok_d_1462047477.pdf (Szerkesztés alatt, 422 Kb, 2016-04-30 22:17:57) 24cebf54b3f7b8d8673234c51b65a6b6c3ec7e5953bfc73a2eef66258ebb0580

e-6-m_modositott_homlokzatok_e_1462047493.pdf (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2016-04-30 22:18:13) 9ebebffa5d5c06e2a082a38950b5a855dfdc9240931bb849e9bd550ba453cd91

f-1_felmeresi_alaprajz_metszet_1462047511.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2016-04-30 22:18:31) 941f48b8c5b2a1637851713adf155d766f64ce041a74e74dec96bd4f4a033ff9

f-2_felmeresi_homlokzatok_ny_1462047523.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2016-04-30 22:18:43) 37a4c9d170914d8d7a9b9be43b3b1204259a69d7dcd749ee7cf36c87538d9ce3

f-3_felmeresi_homlokzatok_k_1462047534.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2016-04-30 22:18:54) 7b99aa7d72b2722c9b09c9763ef0c3a457f3888a7c38588adf4104f0d60772e6

m-1_epitmenymagassag_szamitas_1462047551.pdf (Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2016-04-30 22:19:11) 7b06a5f590afd73a11d37126ea13e82ed6bcc0b98cfa50a78bbbef709f823e40

muleiras_sportoltozo_mod_1462047568.pdf (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2016-04-30 22:19:28) 60421f4f464f4630eb09451be8937430dd3b61f1f364f6723cee561b4c01a19e

tartoszerkezeti_muszaki_leiras_1462047581.pdf (Szerkesztés alatt, 759 Kb, 2016-04-30 22:19:41) 140a29dbf88bc469f8911d6bfa06178b7b4c4ebe65e447d0218d833ba8b897dc
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