
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Nyúli Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Nyúli SC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  793

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  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  19881423-1-08

Bankszámlaszám  59200013-15101080-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9082  Város  Nyúl

Közterület neve  Jókai  Közterület jellege  út

Házszám  30  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9082  Város  Nyúl

Közterület neve  Jókai  Közterület jellege  út

Házszám  30  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 227 25 28  Fax  +36 96 540 250

Honlap  www.nyulsc.hu  E-mail cím  nyulsc@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Stecina Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Sportköri Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 227 25 28  E-mail cím  steci75@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Stecina Krisztián +36 30 227 25 28 steci@freemail.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 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Állami támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,8 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 19,193 MFt 34,553 MFt 47 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 24,493 MFt 39,853 MFt 52,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,6 MFt 1,2 MFt 1,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 2,6 MFt 2,8 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,16 MFt 0,17 MFt 0,17 MFt

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

Összesen 6,46 MFt 7,17 MFt 7,37 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 6,46 MFt 7,17 MFt 13 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 2,6 MFt 2,8 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)

856 587 Ft 17 132 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

30 951 080 Ft 619 022 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 501 117 Ft 170 022 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

A Nyúli Sportkör felnőtt labdarúgó csapata a 2005/06-os bajnokságot megnyerve 2007-től a megyei I.osztályban szerepel, tehát lassan tíz éve. Szeretnénk hosszú
távon meghatározó csapata lenni az osztálynak és lehetőség esetén elindulni a magasabb osztályban (NBIII). A cél egy olyan sportkoncepció kidolgozása és
megvalósítása, mely mind óvodai, mind általános iskolai szinten, illetve a serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztály számára szervezett formában nyújt lehetőséget a
sportolásra, ezen belül kiemelten a labdarúgásra. A fejlesztés megvalósításával Nyúl község egy térségi edzésközpont lehetne, mely a környező települések -
Győrújbarát, Écs, Pannonhalma,Ravazd, Győrság, Győrasszonyfa, Töltéstava - fiataljai számára megadná a lehetőséget a korszerű és hatékony edzésmunka
folytatására, és a versenyeztetésükre egyaránt. Az infrastruktúra-fejlesztési tervek több szakaszra és célkitűzésekre bonthatók. A sportpálya melletti területek
hasznosításának lehetőségeit a község településrendezési terve szabályozza. Ez sport és szabadidős tevékenység folytatására alkalmas övezetet jelöl ki, melyre az
Önkormányzatnak hosszú távú elképzelései vannak. Ezen elképzelések részét képezik a Sportegyesület hosszútávú sportfejlesztési koncepciója. A Nyúli Óvoda az
óvodai nevelésben több mint 160 kisgyermeknek nyújt ellátást. Az óvoda 2006-tól a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben elindította az ovi-
foci programot. Az Általános iskola több mint 220 diáknak biztosít helyet és képzést a településen. A gyermekekkel a pedagógusi karon belül UEFA B minősítésű edző
foglalkozik,ezáltal biztosított a sportegyesületnek az utánpótlás nevelése. Az iskola csapatai 2000. óta rendszeresen vesznek részt a McDonalds-Góliát, a Bozsik-
programban, és a NUSI fejlesztési tervben. A gyermekek utaztatása az elmúlt évben megoldódott az új 9 személyes kisbusz beszerzésével. A sportpálya területe
mintegy 1 ha terület, ami a fejlesztések megkezdése előtt egy hivatalos labdarúgó pályának, egy öltöző épületnek és egy vendéglátó egységnek kialakított
épületrésznek, illetve hozzá tartozó parkolóknak ad helyet. Az elmúlt három évben fel lett újítva az öltözőépületünk,új öltözőhelyiségek kerültek kialakításra, újonnan
épült élőfüves edzőpálya (45x90 méteres), át lett adva egy kis méretű műfüves pálya, és részben körbe lett kerítve a sporttelep. Napjainkban a legnagyobb kihívást a
hegyről lezúduló csapadék elvezetése és és szurkolóink kultúrált környezetben való fogadása, kiszolgálása jelenti. 

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

Az elmúlt években az ütemtervnek megfelelően a kívánt felújítások,bővítések elkészültek. A hosszútávú sportkoncepciónk lépésről - lépésre kerül megvalósításra. A
következő évben az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, mivel eggyel magasabb osztályban való indulást
tervezünk - NBIII. A számunkra legnagyobb problémát jelentő hegyről érkező csapadékvíz elvezetését az elmúlt évben úgy néz ki, hogy részben sikerült megoldani,
és most már az ehhez kapcsolódó környezet kialakítására koncentrálhatunk (tereprendezés, aszfaltos út, parkolók létesítése, térkövezés). Szintén tervezzük a
meglévő öltözőépület tetejére egy lelátó kiépítését, és a hangosítást is szeretnénk megvalósítani. Tervezzük továbbá bővíteni az öltözőépületet is, mert szeretnénk
kondicionáló termet kialakítani, ami nem csak a sportolóink miatt szükséges, hanem az épület fenntartásához is megfelelőképpen hozzájárulhatna. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A Nyúli Sport Club hosszú távú projektje: 2012/13-as évad: 20 x 40 méteres műfüves pálya építése, öltözőépület felújítása részben, sporttelep körbekerítése részben
2013/14-es évad: Öltöző épület felújításának folytatása, 3 új öltöző kialakítása, rekreációs terem kialakítása 2014/15-ős évad: Centerpálya automata öntözőrendszer
kialakítása, Center pálya világítás kialakítása 2015/16-os évad: Gyakorló pálya világítása, Sporttelep körbekerítésének a befejezése, MLSZ Infrastruktúra
szabályzatának megfelelő tovább fejlesztések. A megyei első osztálynak megfelelő infrastruktúra kialakításához: kispadok és eredményjelző beszerzése 2016/17:
MLSZ Infrastruktúra szabályzatának megfelelő tovább fejlesztések (tereprendezés, aszfaltos út, parkoló, térkövezés. lelátó). Kondicionáló terem kialakítása. 

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

Nyúli Sport Club a 2011-2018 közötti időszakra kidolgozott egy sportfejlesztési koncepciót, mely 4 éves tervet be is nyújtotta elbírálásra. Az MLSZ és a Nemzeti
Sportigazgatóság a koncepciót az MLSZ stratégiájához illeszkedőnek tartotta, és támogatásra érdemesnek tartotta az elképzeléseket. Az MLSZ a 2011/2012-es
szezonra jóváhagyta a Nyúli Sport Club sportfejlesztési programját, és hozzájárult, hogy a terveknek megfelelően támogatási megállapodásokat kössön a
programban szereplő 50 millió Ft-os költségvetés biztosítására. A most beadandó program szerves részét képezi a tavaly beadott koncepciónak, mely egyértelműen
az első év fejlesztéseire épül, és azokat viszi tovább a hosszútávú fejlesztési tervezetnek megfelelően. 

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

Nyúli Sportegyesület célja a labdarúgás oktatás megszervezése, a sport és testmozgás megszerettetése már a legfiatalabb generációktól kezdve. A cél egy olyan
sportkoncepció kidolgozása és megvalósítása, mely mind óvodai, mind általános iskolai szinten, illetve a serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztály számára szervezett
formában nyújt lehetőséget a sportolásra, ezen belül kiemelten a labdarúgásra. Az eredményes szakmai munka biztosítására a koncepció lényegi részét képezi az
infrastrukturális fejlesztés, amely valódi, XXI. századi körülményeket biztosítana az edzések, valamint a mérkőzések lebonyolítására. A fejlesztés megvalósításával
Nyúl község egy térségi nevelési és edzésközpont lehetne, mely a környező települések - Győrújbarát, Écs,Pannonhalma, Ravazd, Tarjánpuszta, Győrság,
Győrasszonyfa, Töltéstava - fiataljai számára megadná a lehetőséget a korszerű és hatékony edzésmunka folytatására, valamint a csapatok minőségi körülmények
közötti felkészülésére. A Sport Club és a település önkormányzatának terve egy olyan sportközpont kialakítása, mely olyan funkciókkal rendelkezik, ami képes
fenntartani önmagát, és lehetőséget teremt bevételek szerzésére is. Az önkormányzat támogatja az elképzeléseket, minek köszönhetően olyan funkciók is kiépítésre
kerülnek, melyek bérbe adhatók, illetve olyan szolgáltatások,melyek díj ellenében lennének használhatók. Gondolunk itt vendéglátó egység, kondicionáló terem
kialakítására, melyek folyamatos bevételt jelentenének. A programban szereplő fejlesztéseket is hasznosítanánk, mivel a térségben lévő csapatok számára ideális
környezetet tudnánk biztosítani a felkészüléshez, ami szintén forrást biztosítana a működéshez és a fenntartáshoz. A kockázatok felmérésénél talán maga a projekt
elmaradása jelentené a legnagyobb kockázatot, mivel ez meggátolná a további fejlesztések és a rentábilis működtetés felépítését. Kockázatot jelentenek a fenntartási
költségek és a hasznosíthatóság, de a projekt olyan fejlesztéseket tartalmaz, amelyre a településen és annak környékén valós igény jelentkezett. Az önkormányzat,
mint tulajdonos biztosítja a területet és az épületet, valamint éves szinten a fenntartáshoz és a működéshez 4 millió Ft-tal hozzájárul. Ez alapul szolgál a projekt
hosszú távú fenntartásához.
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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

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel) szett 1 1 197 998
Ft

1 197 998 Ft

1 197 998 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

hangosítás (nem kiépítéssel) Szurkolók tájékoztatása és a tervezett magasabb osztályhoz való lépéshez alapkövetelmény a hangosítás megléte.

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)

830 889 Ft 8 566 Ft 17 132 Ft 856 587 Ft 367 109 Ft 1 215 130 Ft 1 223 696 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)

Környezetrendezés aszfaltozás 2017-04-01 2017-06-30 2017-06-30 6 667 500
Ft

Környezetrendezés térkövezés 2017-04-01 2017-06-30 2017-06-30 8 507 540
Ft

Környezetrendezés parkoló kiépítése 2017-04-01 2017-06-30 2017-06-30 9 953 625
Ft

Pálya-infrastr. bőv. lelátó építése 2017-04-01 2017-04-01 2017-06-30 7 194 550
Ft

Környezetrendezés területrendezés 2017-04-01 2017-06-30 2017-06-30 3 949 256
Ft

Tervezési díj kivitelezési terv 2016-07-01 2017-03-31 2017-03-31 2 300 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

napkollektoros rendszer
kiépítése

2017-01-02 2017-06-30 2017-06-30 4 714 825
Ft

43 287 296
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

aszfaltozás A sporttelephez tartozó Infrastruktúra fejlesztését szolgáló beruházás.

térkövezés A sporttelephez tartozó Infrastruktúra fejlesztését szolgáló beruházás.

parkoló kiépítése A sporttelephez tartozó Infrastruktúra fejlesztését szolgáló beruházás.

lelátó építése Infrastruktúra szabályzatnak megfelelő lelátó építése, ülőhelyek ialakítása szurkolóknak.

területrendezés A sporttelep területén lévő romos és rendezetlen, balesetveszélyes területek mai elvárásoknak megfelelő bontása, elrendezése,
rendezése.

kivitelezési terv A tervezett beruházásokhoz tartozó kivitelezési tervek elkészítéséhez.

napkollektoros rendszer
kiépítése

Az épületegyüttes korszerűsítése, fennálló rezsi költségek csökkentése, gazdaságosabb üzemelés céljából.

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

Környezetrendezés aszfaltozás Öltöző 9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 Saját

Környezetrendezés térkövezés Öltöző 9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 Saját
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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

Környezetrendezés parkoló
kiépítése

Öltöző 9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 Saját

Pálya-infrastr. bőv. lelátó építése Nagy f.p. 9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 Saját

Környezetrendezés területrendezés Öltöző 9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 Saját

Tervezési díj kivitelezési terv Öltöző 9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 Saját

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

napkollektoros
rendszer
kiépítése

Öltöző 9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 Saját

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.

Műfüves pálya Kicsi
mf.p.

9082
Nyúl
Jókai
30

836/2 42x22 Saját 110 0 Ft 0

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

Nem

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

Nem

2016/17 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. 30 022 547 Ft 309 511 Ft 619 022 Ft 30 951 080 Ft 13 264 749
Ft

43 906 318 Ft 44 215 829 Ft

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

be/SFPHPM01-11469/2016/MLSZ

2016-11-23 12:15 8 / 25



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 LOLAND NYÚL SC U19 20 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 NYÚL SC U16 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 NYÚL SC U14 15 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 15 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)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 100 9 397 Ft 939 700 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 100 9 397 Ft 939 700 Ft

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

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

Újraélesztő készülék újraélesztő készülék csom 1 504 000 Ft 504 000 Ft

Vitamin vitamincsomag csom 50 7 832 Ft 391 600 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)

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 UP felelős Normál 160 12 117 474 Ft 32 893 Ft 1 804 401 Ft

Egyéb Gondnok Normál 160 10 78 316 Ft 21 928 Ft 1 002 445 Ft

Edző TANC1307-00330 Normál 40 10 39 158 Ft 10 964 Ft 501 222 Ft

Edző TANC1307-00349 Normál 40 10 39 158 Ft 10 964 Ft 501 222 Ft

Edző U14 Normál 40 10 39 158 Ft 10 964 Ft 501 222 Ft

Edző U11 Normál 40 10 39 158 Ft 10 964 Ft 501 222 Ft

Edző TANC1528-02054 Normál 80 10 62 653 Ft 17 543 Ft 801 958 Ft

Edző Kapusedző Normál 40 10 39 158 Ft 10 964 Ft 501 222 Ft

Egyéb Gyúró Normál 40 10 23 495 Ft 6 579 Ft 300 736 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

UP felelős UP edzők és csapatok felügyelete, feladatok elosztása, szervezési feladatok ellátása

Gondnok A 7 utánpótlás csapathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez (pálya előkészítése edzéshez és mérkőzésre, sportfelszerelések
kezelése edzésre és mérkőzésre) szükséges.

Gyúró A csapatok mellé a bemelegítéshez, a sérülések megelőzése végett, rehabilitáció gyorsítása céljából évek óta betöltött pozíció.
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1528-02054 MLSZ Grassroots
C

U7 10 15

Kapusedző MLSZ Grassroots
C

U13 10 6

TANC1307-00330 MLSZ Grassroots
C

U19 10 20

TANC1307-00349 MLSZ Grassroots
C

U16 10 15

U11 MLSZ Grassroots
C

U11 10 15

TANC1528-02054 MLSZ Grassroots
C

U9 10 15

U14 MLSZ Grassroots
C

U14 10 15

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 879 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 895 600 Ft

Személyszállítási költségek 0 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 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 415 652 Ft

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

Összesen 9 190 652 Ft

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)

8 246 083 Ft 85 011 Ft 170 022 Ft 8 501 117 Ft 944 569 Ft 9 360 674 Ft 9 445 685 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 előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 132 Ft 17 132 Ft 8 566 Ft 25 698 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 619 022 Ft 619 022 Ft 309 511 Ft 928 533 Ft

Utánpótlás-nevelés 170 022 Ft 170 022 Ft 85 011 Ft 255 033 Ft

Összesen 806 176 Ft  1 209 264 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatási igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatási igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Utánpótlás-
nevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatási igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.
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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: Nyúl, 2016. 11. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Stecina 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: Nyúl, 2016. 11. 23.
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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

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

Kelt: Nyúl, 2016. 11. 23.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFPHPM01-11469/2016/MLSZ

2016-11-23 12:15 22 / 25



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 30 853 436 Ft 318 077 Ft 636 154 Ft 31 807 667 Ft 13 631 858 Ft 45 121 448 Ft 45 439 525 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

830 889 Ft 8 566 Ft 17 132 Ft 856 587 Ft 367 109 Ft 1 215 130 Ft 1 223 696 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

30 022 547 Ft 309 511 Ft 619 022 Ft 30 951 080 Ft 13 264 749 Ft 43 906 318 Ft 44 215 829 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 246 083 Ft 85 011 Ft 170 022 Ft 8 501 117 Ft 944 569 Ft 9 360 674 Ft 9 445 685 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 39 099 519 Ft 403 088 Ft 806 176 Ft 40 308 784 Ft 14 576 427 Ft 54 482 122 Ft 54 885 210 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 (45 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)

alairasicimpeldany_1461148648.jpg (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-04-20 12:37:28)
b1943a46b1c3325c6de2a5f853a09b58cc282090a39e51244e491d07caf22ace

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

finanszirozasiterv_1474543400.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2016-09-22 13:23:20)
92d527e74e2593cc1e5eccf1a74fb608db1fd9ce1d4c06ca0236742b45fda641

finanszirozasiterv_1461866973.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2016-04-28 20:09:33)
fb6329cf639ca3e9b23ebe7778d1b4cf45f032c77846843457fea148a15204b8

finanszirozasiterv_1461866991.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-28 20:09:51) 92d527e74e2593cc1e5eccf1a74fb608db1fd9ce1d4c06ca0236742b45fda641

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznosithatosagiterv_1461867034.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2016-04-28 20:10:34)
fded2f4413b58ecc5e956969cd4d51bf7bc631a4be689636c60f4511a4e2b835

Egyéb dokumentumok

nyulscarajanlatvitamincsomag201_1474358567.pdf (Hiánypótlás melléklet, 268 Kb, 2016-09-20 10:02:47)
994c13312e19989d86d11eb80f5c7a6931515199d231d00f0e507f4bd421c627

nemepitesengedelykotelesenyilatk_1473931097.pdf (Hiánypótlás melléklet, 490 Kb, 2016-09-15 11:18:17)
ef3b9d22e64ae10008767c3a609d4e39dd876a42031a59b2fbf125f54abfb781

szandeknyilatkozat_nyulsc_1461923899.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 11:58:19)
962cd1498e5add66b2c7df72848ec3970b229d0f76718d9d7f27a77d8be1fed1

tervezesiszerzodes_1474543257.pdf (Hiánypótlás melléklet, 341 Kb, 2016-09-22 13:20:57)
824ec967f982ad71a4d9f0c20f2ba841d4b4ac5f6f03e6bcb01a2a694cbb3aca

szandeknyilatkozat_lbw_1461874872.pdf (Szerkesztés alatt, 610 Kb, 2016-04-28 22:21:12)
48e8d81a2eb46249dd65467a04e10081ca19f6f536f27ec8ce4a48beb0141a09

szandeknyilatkozat_erbsloh_1461874888.pdf (Szerkesztés alatt, 603 Kb, 2016-04-28 22:21:28)
facf04cd0534bdf87a74b5ec04a24ed79c1f34fde26733d1468930475f34d9c4

szandeknyilatkozat_szawellkft_1461874898.doc (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-04-28 22:21:38)
11437e8188c9fa521f39b761c1b04a740a4e28bb6871d28b84e08758ef1d94c7

szandeknyilatkozat_facenterkft_1461874913.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2016-04-28 22:21:53)
3d1c76319edd31d8268ceb8c46c621fa1d9a10990250fbad2ce7cdfbc1ffa9fd

nyulscarajanlatsportfelszereles2_1461839063.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2016-04-28 12:24:23)
d16c6bbb02d65694a810d8efcf28b8c0688fc65b2ac0b25b4264fc8738a1d873

szandeknyilatkozat_scssped_skmbt_3_1461314626.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2016-04-22 10:43:46)
f55651a12570238189e8c02a4a714df0093fc123d78947f2712c5fb04d1bdd33

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

cegbirosagi_1461257712.pdf (Szerkesztés alatt, 907 Kb, 2016-04-21 18:55:12) 8f9f842502165f5c590d46860cff7beb79e5f57d51088de0ab748d4aed1e3f13

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

igazolas_sfp_befizetese_20160427_1461763222.jpg (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-27 15:20:22)
b1a05ed72942eef5d85a4880c84f213c3b65da54a2bf65535366f7ba1837426f

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

1_nyuli_sport_club_19881423_1590742_1461148692.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-20 12:38:12)
501f34eb57fa07364dbbd963fceb7077f40d17012d6b6e80d27898d61239c2fe

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

egyebengedelykotelesigazolas_1461319437.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-22 12:03:57)
9be7e7c915a8f1c15b2176c20db0c15074930d2990dcc905b9f98be32d574269

epitesiengedely_lelato_1475767579.pdf (Hiánypótlás melléklet, 400 Kb, 2016-10-06 17:26:19)
fede686e8d9700dac983f0cb2d343f3df8b2eb28d3ca5d89455958475feca7f3

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

epitesiengedely_lelato_1475767535.pdf (Hiánypótlás melléklet, 400 Kb, 2016-10-06 17:25:35)
fede686e8d9700dac983f0cb2d343f3df8b2eb28d3ca5d89455958475feca7f3

nemepitesiengedelykotelesigazol_1473931150.pdf (Hiánypótlás melléklet, 326 Kb, 2016-09-15 11:19:10)
fe3fa0d8f2b8cf0651110f40555c16a741ed04c34eca1bdee8f6b79610a54956

nyilatkozattao_1461866958.pdf (Szerkesztés alatt, 490 Kb, 2016-04-28 20:09:18) ef3b9d22e64ae10008767c3a609d4e39dd876a42031a59b2fbf125f54abfb781

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

igazolas_1461257088.jpg (Szerkesztés alatt, 445 Kb, 2016-04-21 18:44:48) 437308eb98724b4e632c5bbbce4d7724dbe9af84afa40386e36c67f0d1bde865

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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tulajdonilap836-2_1461866923.pdf (Szerkesztés alatt, 569 Kb, 2016-04-28 20:08:43) ccbb7dbb6d38efb3fd47734863882283f47f7338adec45e68a42fc74186db77e

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

arajanlat_leiras_100fos_lelato_1461831491.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-28 10:18:11)
0f446d5d0d10727f4eb257d24eae6585b6ca342735e5973736dea434ab893fd8

16.04.27.-nyulsportpalyaaszfalt_1461745018.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2016-04-27 10:16:58)
6cd7957f7ec8198290461de29c65b48a4105d74b81401ef3dcf0baf3a204a766

16.04.27.-nyulsportpalyagyalogo_1461745052.pdf (Szerkesztés alatt, 294 Kb, 2016-04-27 10:17:32)
9c7584a20f4c1b70c37a7c4465a4095423303e64c428ee83be64b77c3ec3088a

20160427nyulscsportpalyaterepre_1461745067.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-04-27 10:17:47)
bc98f77a117ffd0b776c161d20cb65c14edbd2587af6c2c853d98367f0e6a005

16.04.27.-nyulsportpalyagepjarm_1461745195.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2016-04-27 10:19:55)
d2313875c4007ed800a0f3ced1a47b7fd6d2bd62e0af72554f49735f08b168ee

helyszinrajz_1474357599.pdf (Hiánypótlás melléklet, 109 Kb, 2016-09-20 09:46:39)
7a27b19b48a4ea304ba557a98a60eadb483f70bad3a1662ea52de8e848de45e2

metszetek_1474357605.pdf (Hiánypótlás melléklet, 43 Kb, 2016-09-20 09:46:45) 274d6bd27115a9ea8a1c920e541d496b195d59f8e0af422a72e2f856c1cf2e35

nrg-16-065-001nyulsportoltozo82_1461780531.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2016-04-27 20:08:51)
ce3aa18e43e97e7064d3abca990cf4dcc5f0bd6c2f7f84b96feec8368d0bf368

muszakileiras_2016_1474543195.pdf (Hiánypótlás melléklet, 303 Kb, 2016-09-22 13:19:55)
d609bf56ab62f6c3bc4848344d544885090fc8d51868671fe10daee7ec961c63

itr_sound_ajanlat_nyulsc_2016_1461908952.pdf (Szerkesztés alatt, 631 Kb, 2016-04-29 07:49:12)
15b48f8cc7502907108fb6a56a90d41fd8cfa19fd8694e4e87e64fab224a5fef

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlat_leiras_100fos_lelato_1461831518.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-28 10:18:38)
0f446d5d0d10727f4eb257d24eae6585b6ca342735e5973736dea434ab893fd8

lelatovazlatlolandnyul_1461831536.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2016-04-28 10:18:56)
7f1191302cc0a754daf12628f5d75bc2eb3918c0f28d2868cd3bb97a2c706d53

lelatominta_1461831563.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:19:23) fe93594270d3c2f8d240d7fb356f0b096afbb1eb8ea870a1f9bae0a06f17e4bd

16.04.27.-nyulsportpalyaaszfalt_1461745314.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2016-04-27 10:21:54)
6cd7957f7ec8198290461de29c65b48a4105d74b81401ef3dcf0baf3a204a766

16.04.27.-nyulsportpalyagepjarm_1461745325.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2016-04-27 10:22:05)
d2313875c4007ed800a0f3ced1a47b7fd6d2bd62e0af72554f49735f08b168ee

16.04.27.-nyulsportpalyagyalogo_1461745338.pdf (Szerkesztés alatt, 294 Kb, 2016-04-27 10:22:18)
9c7584a20f4c1b70c37a7c4465a4095423303e64c428ee83be64b77c3ec3088a

20160427nyulscsportpalyaterepre_1461745350.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-04-27 10:22:30)
bc98f77a117ffd0b776c161d20cb65c14edbd2587af6c2c853d98367f0e6a005

nrg-16-065-001nyulsportoltozo8k_1461780558.pdf (Szerkesztés alatt, 753 Kb, 2016-04-27 20:09:18)
2ebf7b32e55f2d9b6a663e528b4ac1fcf48458571ec05f0aae8844b901d2aab2

muszakileiras_2016_1474543873.pdf (Hiánypótlás melléklet, 303 Kb, 2016-09-22 13:31:13)
d609bf56ab62f6c3bc4848344d544885090fc8d51868671fe10daee7ec961c63

muszakileiras_100fos_lelato_1474544054.pdf (Hiánypótlás melléklet, 227 Kb, 2016-09-22 13:34:14)
ce17dce5221e735e7cb5f205a8b42397589676524411f075b4bdb4f5b44de33c
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