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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Mezőfalvi Medosz SE

A kérelmező szervezet rövidített neve

Mezőfalvi Medosz SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

78

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19820985-2-07

Bankszámlaszám

58000016-10004232-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2422

Helység

Mezőfalva

Út / utca

József Attula u.

Házszám

30

Irányítószám

2422

Helység

Mezőfalva

Út / utca

József Attula u.

Házszám

30

Telefon

+36 30 253 65 56

Fax

-

Honlap

www.mezofalva.hu

E-mail cím

csekeotto@citromail.hu

E-mail cím

csekeotto@citromail.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Cseke Ottó

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 253 65 56

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Rácz Krisztina

+36 70 366 24 69

racz.krisztina@girasole.hu

Cseke Ottó

+36 30 253 65 56

penztar1.mph@invitel.h

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
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

3,9 MFt

3,9 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3,4 MFt

1,6 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6,2 MFt

16 MFt

50 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

2 MFt

Összesen

13,5 MFt

21,5 MFt

58 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,1 MFt

3,9 MFt

4,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,4 MFt

0,4 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

9,6 MFt

6,7 MFt

7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,2 MFt

9,5 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,4 MFt

0,8 MFt

36,3 MFt

Összesen

13,7 MFt

21,3 MFt

58 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

8 MFt

12 MFt

22 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,4 MFt

0,4 MFt

0,5 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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

11 247 262 Ft

113 864 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

16 882 848 Ft

171 891 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
Az egyesület közel 150 aktív taggal rendelkezik, akik hét korosztályban jelentős eredményeket érnek el Fejér megye labdarúgó-bajnokságaiban. Nagymúltú
egyesületünk 2014-ben is méltó volt az elődök által ránk hagyott jó hírnévre, örökségre, hiszen az eddigi eredmények és a kitűzött továbbhaladási célok
feljogosítanak bennünket a folytatásra. Korosztályos csapataink az erős középmezőnyben játszanak, utánpótlás csapataink pedig hol kevesebb, hol több sikerrel, de
mindig óriási lendülettel és akarattal vetik magukat az összecsapásokba. A pályák gyepének minősége nagyban függ a ráfordított energiától. Folyamatosan nyírjuk,
ápoljuk a pályát. Idei évadra tervezett céljaink: még hiányzó sporteszközök és felszerelések beszerzése, hogy az új játékosok részére is biztosított legyen a
szükséges felszerelés.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Előzmények: A Sportpálya körüli kerítés szinte mindenhol elavult, a régi drót korrodált, az oszlopok süllyedtek, benőtték az ágak, gallyak. A térburkolatok
repedezettek, így balesetveszélyesek. Az új kerítés építése nem csak esztétikai, hanem vagyonvédelmi szempontból is indokolt. Szükséges kapuk beépítése is,
amelyek modernek, korszerűek távirányítóval működtethetőek. Elvégzendő feladatok: Meglévő rossz állapotú fonott drótkerítés elbontása, oszlopok kiszedése,
nyomvonalból bokrok azok gyökereinek kiírtása Kerítés lábazati beton fal készítése , földmunkával, zsaluzással, oszlopállítással Gépkocsi bejáró, kúszó elektromos
motoros kapu, távirányítással Gyalogos bejárati kapu Retro díszítéssel, eredetinek megfelelően, felújítval Sportpálya melletti régi padok elbontása beton aljzattal,
törmelék deponálása Új padok elhelyezése, betonozva Sétány járda burkolat készítése térkő burkolattal, tükör kiszedéssel, kőágyazattal, gyöngykaviccsal, hasáb
térkővel Öltözőbe vezető út felújítása, burkolása térkővel, régi Makadám kőburkolatra, mely megfelel aljzatnak, hasáb térkövezés gyöngykavicsba, tükör készítés
Terasz térkövezés Sport udvar színpad elötti rész térburkolása Hátsó nagy lelátó felöli oldal, közlekedő sétány járda készítése térkövezéssel Kuglipálya építése,
hosszú lejtéssel, zsaluzással Létesítményi főépület öltöző homlokzat szigetelési munkái, omló rossz állapotú vakolat leverésével, törmelék elszállítással DRYVIT
rendszerű hőszigetelés készítése 10 cm vtg. Polisztirolból, dűbelezve, hálózva, élvédőkkel, műgyantás vödrös színes nemesvakolattal Ablak párkányok elhelyezése a
megnövekedett falvastagság miatt, festett acéllemez kivitelben A fenti beruházások megvalósulásával egy olyan szabadidős tér jön létre, mely biztonságos, több célra
használható, s a játékosok családja, társasága is kilátogathat, akár az edzések, s a mérkőzések idejére is, s nekik is védett, biztonságos teret kínál majd a terület. A
településen a Medosz Se által kezelt és használt sportpálya az elsődleges sportolási és szabadidős tevékenységet biztosító helyszín a településen. Az elmúlt években
a pálya területén többször éjjelente kárt okoztak az engedély nélküli használat miatt. A pálya kerítésével nem szeretnénk senkit kizárni, csak a pálya területét, s annak
minőségét szeretnénk megőrizni, biztosítani, hogy mindenki hozzáférhessen, ha előre leegyezteti és a gondnokon keresztül próbál bejutni. Így a mérkőzések és
endezvények ideje alatt is jó minőségű terület áll rendelkezésre.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartalma a 2015/16-os évad, így 2015. június 1-2016 május 3g terveztük a programokat, s az azokhoz kapcsolódó költségeket. 2015-ben csak a
folyamatos tevékenységeket tudjuk biztosítani, azaz az edzéseket, mérkőzéseket, edzők bérezését, a versenyeztetéssel, s felkészüléssel kapcsolatos
személyszállítás költségeit. 2015 év végén a támogatóktól kapott tervezett és remélt TAO támogatás erejéig tudunk 2016-ban a felújítások, beruházások, egyéb
beszerzésekben továbblépni. Így ezt 2016 év elején indítanánk, s 2016 május 30-ig valósítanánk meg.

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 MLSZ „A Magyar LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2011 – 2020” anyaghoz igazodva, s az elmúlt év szemléletét figyelembe véve célunk
az utánpótlásbázis stabilabb alapokra helyezése, az utánpótlási keret kibővítése, jelenlegi létszámunk növelése. Fontosnak tekintjük, hogy már kisiskolás korban is
minél több gyermek kerüljön kapcsolatba a labdarúgással, s kerülenek a sportot gyakorlok táborába, mely által az emelt szintű fizikai aktivitás a korosztályon belül
emelkedik. A minőségi oktatás és az egyre nagyobb teret nyerő digitális világ térnyerése mellett is célunk egy olyan jó adottságokkal bíró, remek fizikumú
utánpótlásbázist teremteni, mely akár a versenysport karrierre vágyó tehetségeket nevelhet. S multiplikáló hatásával még tovább erősíti a sportág népszerűségét,
látogatottságát. Célunk olyan minőségi feltételek biztosítása, mely által a sportolók, az edzők, segítő szakértők is minőségibb magyar labdarúgás generálói lehetnek.
S as megújult, magas szintű találkozok közösségformáló és közönségvonzó ereje is nőne. Mindezek kialakításához, megalapozásához szükségesek az
sportfejlesztési programunkban bemutatott fejlesztések, beruházások. A szakmai munka irányításában szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani az MLSZ-szel és a
megyei szervezetekkel, Az utánpótlással foglalko szakemberek (edzők, testnevelők, tanárok) rendszeres és folyamatos képzése, naprakész szakmai anyagok
beszerzésének biztosításával szeretnénk fokozni az autodidakta szakmai önfejlesztés kereteit. A sportolóink megfelelő egészségügyi állapota, fizikai erőnlétének
megőrzése és nyomon követése, s a megelőzés szerepe miatt a sportorvosi tevékenységet a versenyekhez és alapból szükséges vizsgálatokon túl is kiterjesztenénk,
ehhez kívánunk igénybe venni gyógyszereket.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Anyagi feltételek biztosításával kapcsolatos a legtöbb kockázat, hiszen saját erőből nem tudnánk a terveinket megvalósítani: Biztosítani kell a versenysport részére az
indulás feltételeit - utaztatás, - nevezési díjak, - edzők foglalkoztatása - sportpályák, sporteszközök beszerzése A látvány/tömegsportnál az akciók, versenyek
megrendezésének költségeit biztosítjuk, a felkészülés és a részvétel költségeit a résztvevőknek kell állni. Tárgyi feltételek A jelenlegi sportlétesítmények szinten
tartása, karbantartása és részleges fejlesztése jöhet szóba, feltétlenül szükséges lenne a költségek csökkentése érdekében a fenntarthatóságot erősítő és a minőségi
szolgáltatást eredményező beruházásokra (Az öltöző szigetelése és a kerítés, térburkolat kiépítése, mely által nöhetnek a bevételeink, s a kiadásaink (rezsi)
jelentősen csökkennének. Személyi feltételek Jelenleg a MEDOSZ SE rendelkezik megfelelő edzői gárdával és ez biztosítéka egyben a további fejlődési lehetőségnek
is, azonban szükség lenne az egyéb versenysportokhoz és az egyéb szabadidő sportokhoz is hozzáértő szakember irányító, felkészítő tevékenységére és az
egészségügyi háttér biztosítására is. Új lehetőségek A jelenlegi sporttevékenység elemzéséből kitűnik, hogy az szinte kizárólag a férfiak foglalkoztatására irányul,
ezért szükség lenne olyan sporttevékenységek kibontakoztatására, melyben nagy számban vehetnének részt a nők. Egyesületünk számára nagy segítséget jelent a
TAO program, mely során számos fejlesztésünkhöz kaptunk támogatást, enélkül a fejlsztések nélkül mára már a működésünk sem lenne biztosított. Nagyon hasznos
kezdeményezésnek tartjuk és sokat köszönhetünk az MLSZ mindig segítő közreműködésének. Leuútóbbi fejlesztésünk az öltözők felújítása, nagyon érezteti hatását,
megnövekedett a látogatottság, csökkentek a költségeink, s a játékosok is szívesebben időznek a közös helyiségekben az edzések előtt és után is, mely által
közösségformáló ereje tovább növekedett az egyesületünknek. 2015 nyarától szeretnénk egy új hagyományt teremteni, s megrendezni az első testvértelepülési
labdarútó kupát Mezőfalva hivatalos testvértelepüléseivel, a szlovákiai Kisújfaluva és az ausztriai Herzogsdorffal. Reméljük hogy nem csak a játékosok, hanem az
egész település lakossága, s a ki látogató családok is profitálnak a programokból, s csak tanulni tudunk egymástól. Reméljük, hogy továbbra is sikeresen részt tudunk
venni a TAO programban, s az idei évben is pozitívan bírálják el kérelmünket.

2015-11-24 17:19

4 / 25

be/SFPHPM01-08693/2015/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Környezetrendezés

kerítés és térkő felújítás

Öltözőfelújítás

öltöző épület homlokzati
hőszigetelés

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)

2016-03-01

2016-05-16

2016-05-30

13 860 000
Ft

2016-03-01

2016-04-30

2016-05-30

1 981 181
Ft
15 841 181
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kerítés és térkő felújítás

A Sportpálya kerítés és térkő burkolatok felújítási munkáit szeretnénk megvalósítani, mely részben környezetrendezés, részben
pedig biztonsági beruházás is, hiszen vagyonvédelmi és baleset megelőzési célja is van a fejlesztéseknek, azonban nem lehet
egységesen elválasztani a feladatokat. Előzmények: A Sportpálya körüli kerítés szinte mindenhol elavult, a régi drót korrodált, az
oszlopok süllyedtek, benőtték az ágak, gallyak. A térburkolatok repedezettek, így balesetveszélyesek. Munkálatok ismertetése:
Kerítés felújítása: Az új kerítés építése nem csak esztétikai, hanem vagyonvédelmi szempontból is indokolt. Szükséges kapuk
beépítése is, amelyek modernek, korszerűek távirányítóval működtethetőek. • meglévő kerítés bontása • alap ásása • alap
betonozása • lábazati fal betonozása, zsaluzással • oszlopok állítása 40x40x2 profilból • kerítés elem elhelyezése trapézlemezből
TR35-ös, 1,5 m magas színes kivitelben, mely a sportkör színeit tükrözi ( piros, fehér) • kapuk beépítése Térkő burkolat
felújítása: • tükör készítés • szegélykőnek föld kiásása kézi erővel • szegélykő rakása betonozással • gyöngykavics terítése • térkő
rakása • vibrózása • homokkal besöprése

öltöző épület homlokzati
hőszigetelés

372 nm homlokzat szigetelése szükséges, az épület hatákony, gazdaságosabb üzemeltetése érdekében, hogy a
fűtéskorszerűsítésből származó megtakarítást maximalizálni lehessen. Energiahatékonyság és a hőérzet miatt is fontos a
beruházás az épület hosszútávú hasznosítása szempontjából.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Környezetrendezés

kerítés és térkő
felújítás

Egyéb

2422
Mezőfalva
1321/1
hrsz

1321/1

19772

Egyéb

Öltözőfelújítás

öltöző épület
homlokzati
hőszigetelés

Öltöző

2422
Mezőfalva
1321/1
hrsz.

1321/1

372

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 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

2015/16 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

2015-11-24 17:19
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2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

11 020 926 Ft

112 473 Ft

113 864 Ft

11 247 262 Ft

4 820 255
Ft

15 955 045 Ft

16 067 518 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-24 17:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U15

MEZŐFALVA U15

30

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U18

MEZŐFALVA U18

15

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U21

MEZŐFALVA U21

22

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
Mezőfalva U19

Létszám
20

Csapat szintje 15/16
országos I ffi UP

Megjegyzés
A végleges szám szeptemberben lesz ismert

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-24 17:19

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labdarúgó kapu, 3*2m, alumínium, kültéri

db

4

110 000 Ft

440 000 Ft

Sporteszköz

labdarúgó kapu, 5*2m, alumínium, kültéri

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

labdarúgó kapu, 7*2m, hordozható

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló, 3*2-es, kültéri

pár

2

34 000 Ft

68 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló, 5*2-es

pár

1

38 000 Ft

38 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló, 7*2-es

pár

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

szögletzászló-garnitúra, rugós

csom

2

9 500 Ft

19 000 Ft

Sporteszköz

labdarúgó sorfal

csom

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs felszerelés

csom

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

eü, felszerelés

csom

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

focilabda, 3-as méret

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

focilabda, 4-es méret

db

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

focilabda, 5-ös méret

db

50

8 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

focicipő

pár

100

15 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet

db

80

7 600 Ft

608 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőfelső

db

80

8 500 Ft

680 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

200

5 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

100

2 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

80

10 000 Ft

800 000 Ft

Sporteszköz

masszázspad

db

1

105 000 Ft

105 000 Ft

Sportfelszerelés

télikabát

db

50

15 000 Ft

750 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

gyógyszer készlet

csom

10

50 000 Ft

500 000 Ft

Vitamin

vitamin készlet

csom

10

50 000 Ft

500 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 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

up edzőMLSZ D

Egyéb

120

12

120 000 Ft

0 Ft

1 440 000 Ft

Edző

utnpótlás edző MLSZD

Egyéb

120

12

120 000 Ft

0 Ft

1 440 000 Ft

Egyéb

gondnok

Egyéb

160

12

120 000 Ft

0 Ft

1 440 000 Ft

2015-11-24 17:19
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2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
gondnok

Indoklás
A Mezőfalvi Medosz SE általnos adminisztratív feladatait, a sportpályával kapcsolatos ügyintézést, a sporteszközök, felszerelések
biztosítása, a terület és eszközök karbantartása, a programok megszervezésében is közreműködik, a versenyeztetés,
mérközésekre szállítás feladatait szervezi, s a pálya biztonságát, védelmét is biztosítja.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

up edzőMLSZ D

Egyéb

U19

8

20

utnpótlás edző MLSZD

Egyéb

U15

8

30

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

8 798 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 000 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 800 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 320 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

18 418 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

16 542 128 Ft

168 828 Ft

171 891 Ft

16 882 848 Ft

1 875 872 Ft

18 589 891 Ft

18 758 719 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-11-24 17:19
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

113 864 Ft

226 534 Ft

112 473 Ft

226 337 Ft

Utánpótlás-nevelés

171 891 Ft

340 724 Ft

168 828 Ft

340 719 Ft

Összesen

285 755 Ft

567 056 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A tárgyi eszköz beruházások ill. ingatlanhoz kapcsolódó beruházási költségek és feladatainak tervezése, a költségekhez kapcsolódó feladatok
és költségek tervezése, aA sportfejlesztési program előkészítése, kidolgozása, a támogatókkal való kapcsolattartás, a támogatások lehívása, a
támogatási igazolások igénylése, segítségnyújtás az elszámolás és jelentési kötelezettségek kapcsán

Utánpótlásnevelés

Az utánpólási költségekhez kapcsolódó feladatok és költségek tervezése, a sportfejlesztési program előkészítése, kidolgozása, a támogatókkal
való kapcsolattartás, a támogatások lehívása, a támogatási igazolások igénylése, segítségnyújtás az elszámolás és jelentési kötelezettségek
kapcsán
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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: Mezőfalva, 2015. 11. 24.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Cseke Ottó (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Mezőfalva, 2015. 11. 24.
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be/SFPHPM01-08693/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-08693/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 03:15:20

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 03:15:44

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 03:14:25

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 03:14:45

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 03:13:51

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 03:16:40

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 03:12:55

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:51:56

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 21:01:01

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 14:17:29

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 21:02:25

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 21:01:36

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Mezőfalva, 2015. 11. 24.
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be/SFPHPM01-08693/2015/MLSZ
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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be/SFPHPM01-08693/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

11 020 926 Ft

112 473 Ft

113 864 Ft

11 247 262 Ft

4 820 255 Ft

15 955 045 Ft

16 067 518 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 020 926 Ft

112 473 Ft

113 864 Ft

11 247 262 Ft

4 820 255 Ft

15 955 045 Ft

16 067 518 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 542 128 Ft

168 828 Ft

171 891 Ft

16 882 848 Ft

1 875 872 Ft

18 589 891 Ft

18 758 719 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

27 563 054 Ft

281 301 Ft

285 755 Ft

28 130 110 Ft

6 696 127 Ft

34 544 936 Ft

34 826 237 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-08693/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)
medoszpalyazat_1430356544.pdf Szerkesztés alatt, 917 Kb, 2015-04-30 03:15:44) a2b0718baaf04096b083947664bf92d47f53d3cb4efc919496bf4c5ccd5226e2
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
medoszsepenzugyiutemi_1445889649.pdf Hiánypótlás melléklet, 258 Kb, 2015-10-26 21:00:49)
54b22e2265c4dff4c1ec8e07b15d395b8c67156f4604fbef4f49dd16bad71806
medoszsepenzugyiutemii_1445889661.pdf Hiánypótlás melléklet, 276 Kb, 2015-10-26 21:01:01)
a97ac32e181264d2359e4abf6181cd085172220efb1728ed0646bbc57aa3d6e4
aberuhazasfinanszirozasitervees_1430396225.pdf Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2015-04-30 14:17:05)
c4ff877a212c2a070d637749a8c847b0e79562e2c618734cbafe82d32bcc51bd
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1430396249.pdf Szerkesztés alatt, 463 Kb, 2015-04-30 14:17:29)
913e27a4cd24738c5e8b0ee7d828da4de50624f5a04169c52316c00f77e6f12e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
medoszpalyazat_1430356520.pdf Szerkesztés alatt, 917 Kb, 2015-04-30 03:15:20) a2b0718baaf04096b083947664bf92d47f53d3cb4efc919496bf4c5ccd5226e2
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
2015-16taoig.sz.d._1430356485.pdf Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2015-04-30 03:14:45) 55da132532f1f7fa445453e4b41ce8fb1fc1fe0e12104599eff33f9dec5fdc9c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
o-asigazolasmedoszse._1430356465.pdf Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2015-04-30 03:14:25)
ed60a50345691e32cd4c8a34995e376f494cb3a29d07cf0f4814e4e905803787
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
muszakileirasmedoszsekerites_1430401916.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 15:51:56)
b0df02afddf25e293ccb13f96c27d7aa17ccc0a75ec5862ac7ac0cd9f6900fe4
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
tul.nyilatkozat_1430356375.pdf Szerkesztés alatt, 421 Kb, 2015-04-30 03:12:55) 2f35a810f39e219b8d089ff3ab0d09b76f0f7b25e657042755622085ef03ee75
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
tul.nyilatkozat_1430356431.pdf Szerkesztés alatt, 421 Kb, 2015-04-30 03:13:51) 2f35a810f39e219b8d089ff3ab0d09b76f0f7b25e657042755622085ef03ee75
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
medoszpalyazat_1430356409.pdf Szerkesztés alatt, 917 Kb, 2015-04-30 03:13:29) a2b0718baaf04096b083947664bf92d47f53d3cb4efc919496bf4c5ccd5226e2
tullapestulajdonsi_1430356600.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-30 03:16:40) c1cb162ca6e52387f1dbab298ad37e9c603728ce9f00013066fb8941b518be43
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
medoszarajanlattao04.28.tetosz_1430401965.pdf Szerkesztés alatt, 843 Kb, 2015-04-30 15:52:45)
0b0c4c0265ee18276bb9710dc1643d1f6dc08214a8976a6237f5ef6829929e27
arajanlatmedoszseterkoburkolatd_1445889726.pdf Hiánypótlás melléklet, 294 Kb, 2015-10-26 21:02:06)
2de4686f82cd7d0b105a22cd0b36bdf87204de2fc3f93b7938eebb2b871338cc
arajanlatmedoszseterkoburkolatok_1445889745.xlsx Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2015-10-26 21:02:25)
e56834c89d958f1135d7d61d8876d8f42ea2321e6841304e4e1f465d02716995
arajanlatmedoszseterkoburkolatok_1430356292.xlsx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 03:11:32)
a69c2c828cb2f0ff91ede611cb2478506e6a07ad551e2ee816ab852f8980020d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
medoszsefelujitasiterve_1445889696.pdf Hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2015-10-26 21:01:36)
87956811c250eca44c318733d09dcee321e76d788aad63836b9774985eb5c3d0
muszakileirasmedoszsekerites_1430356225.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 03:10:25)
b0df02afddf25e293ccb13f96c27d7aa17ccc0a75ec5862ac7ac0cd9f6900fe4
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