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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Győrzámolyi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Győrzámolyi SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

753

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18531321-1-08

Bankszámlaszám

63200308-10000719-00000000

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9172

Város

Győrzámoly

Közterület neve

Szent László

Közterület jellege

út

Házszám

100

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9172

Város

Győrzámoly

Közterület neve

Szent László

Közterület jellege

út

Házszám

100

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 536 57 81

Fax

Honlap

www.gyorzamolyise.hu

E-mail cím

gabor@gtwo.hu

E-mail cím

gabor@gtwo.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Granát Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

SE elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 536 57 81

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Horváth Emil

+36 20 941 18 51

emil0607@gmail.com

Granát Gábor

+36 30 536 57 81

gabor@gtwo.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

2016-12-13 19:58

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

1,2 MFt

1,2 MFt

1,2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0,05 MFt

0,1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

11,8 MFt

9 MFt

26,5 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

13 MFt

10,25 MFt

27,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2 MFt

3 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,7 MFt

0,8 MFt

0,85 MFt

Anyagköltség

0,3 MFt

0,3 MFt

0,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,5 MFt

0,6 MFt

0,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,3 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Összesen

3,8 MFt

5,1 MFt

5,25 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

9,9 MFt

8 MFt

19 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,7 MFt

0,8 MFt

0,85 MFt

2016-12-13 19:58
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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

812 699 Ft

16 253 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 491 892 Ft

69 838 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 867 351 Ft

129 591 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-13 19:58
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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 magas színvonalú képzés és infrastrukturális háttér lehetővé teszi, hogy évről évre gyarapítsuk létszámunkat. Közel 150 fő sportol egyesületünkben! Az ovifocitól kezdve a szeniorig.
Csapataink a Bozsik és egyéb tornákon nagyon szépen szerepelnek. Felnőtt csapatunk 4. éve a dobogón végez. A körülmények javultak ez meglátszik az eredményeken is. Az elmúlt évek
tömegesítése után most már a szakmaiságra és a minőségre készülünk. A létesítmény fejlesztése, sportszerek beszerzése elengedhetetlen, hogy a minőségi képzést folytatni tudjuk.
Reméljük, hogy a hosszú évek kitartó munkája és a támogatások eredményeképp a jövőben olyan játékosok fognak nálunk edzeni, versenyezni, akik magasabb osztályban fognak futballozni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelenleg a sporttelep körül nincs kerítés. A több mint 4 hektáros területen több olyan érték is van amit óvni szeretnénk. A kerítés gátolná, hogy illetéktelenek lépjenek a sporttelep területére,
mert most is kárt okoznak rongálásukkal, lopásaikkal. A kerítés mellett kamera rendszerrel is óvnánk a több mint 4 hektáros területet, illetve a klubházat, ezzel növelve a biztonságot. Nagy
örömünkre kinőttük klubházunkat! A létszámból adódóan utánpótlás csapatainkat nem tudjuk megfelelő körülmények között kiszolgálni. Ezért szükséges a konténeres megoldással öltözőket és
fürdőket, edzőkollégáknak irodát biztosítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A lehető legrövidebb időn belül szeretnénk megoldani, mert már sürgős lenne. A

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a 2014/15-ös időszakra
beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően befolyó bevételekből a következő programok megvalósítását tervezzük:
1. A növekvő létszámmal járó költségek (felszerelések, edzéseszközök, kapuk, szenzoros futó kapuk). Futballcipő, edző-, gála melegítők, Szél-, téli kabátok, ... minden játékos számára. 2.
Utánpótlás-tornák útiköltsége (buszbérlés) és az azokra való esetleges nevezési díjak. Saját rendezésű U7-U9-U11-U13-U14-U16-os tornák finanszírozása az OTP-MOL Bozsik program tornái
mellett (télen teremben és műfüvön, tavasszal és nyáron szabadtéren, esetleg műfüvön). 3. Téli edzések és edzőmeccsek terembérleti díja ifjúsági és serdülőcsapatunknak. Várható
helyszínek: Győrzámolyi sportcsarnok, GyőrAréna és Győri ETO FC, DAC Győr műfüves pályája. 4. Utánpótlásedzőink anyagi elismerése (megbízási szerződéssel), amit a támogatási
rendszer megszűnése után is igyekszünk megtartani. Üzemanyag-hozzájárulást is szeretnénk nekik biztosítani az edzésekre és tornákra való utakra Az MLSZ által szervezett képzéseken való
részvétel díjait is szeretnénk átvállalni. 5. Ifjúsági csapatunk játékosainak rehabilitációját segítő, gyógyhatású- és bemelegít krém, beszerzése. Diagnosztikai eszközök a jobb edzettség
eléréséhez. 6. Óriási problémát okoz, hogy a hazai tornákon nem tudunk hangosítást csinálni. Ezért szeretnénk egy kültéri hangosítást kiépíteni. 7. Az egyesület megnövekedett értékeinek
óvása érdekében kerítést és kamera rendszert szeretnénk kiépíteni. Sajnálatosan folyamatos rongálások és már alumínium kapuk is bánták a kerítés és kamera rendszer hiányát. 8.
Szeretnénk haladni a korral. A modern kori technológiát, technikát alkalmazva szeretnénk segíteni az edzők munkáját, úgy, hogy beszerezünk számukra a szükséges eszközöket és
programokat. 9. A megnövekedett füves terület pályák karbantartásához, előkészítéséhez kellenének speciális gépek. Pályavonalazó, szegély-, fűnyíró. 10. A hét minden napján van
foglalkozás sporttelepünkön. Fontos lenne egy speciálisan a sporttelep karbantartásával foglalkozó személy alkalmazása. (Fűnyírás, mosás, takarítás karbantartás, értékmegóvás) 11. A
megnövekedett létszám plusz feladatokat generál

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportegyesületünk stabil anyagi háttere, rendezett, koncepciózus feladatvállalása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy nagy számmal jelentkezzenek helyi és szomszédos településekről sportolni
vágyó gyerekek. Ezt a stabil hátteret és alapot szeretnénk fenntartani és továbbfejleszteni.

2016-12-13 19:58
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

se elnök

Egyéb

Nem
releváns

Normál

130

12

41 693 Ft

11 674 Ft

640 404 Ft

gondnok

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

62 540 Ft

17 511 Ft

960 614 Ft

290

24

104 233 Ft

29 185 Ft

1 601 019 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

se elnök

Az egyesületnél végzett szakmai munka vezetésére szeretnénk bért fizetni.

gondnok

A 4 hektáros területen olyan sok munka van, hogy az Önkormányzat nem tudja biztosítani munkásait a pálya és a környék karbantartásához. Önkéntes munkákkal
esetenként megtudtuk oldani, de nem megoldás hosszútávon. A pályák a sok korosztály miatt nagyon igénybe vannak véve és ezeknek az állapot fenntartása, javítása
sok időt, munkát emésztenek fel. A korosztályok minden héten versenyeznek. A szerelések mosásait hellyel közzel tudtuk megoldani. A létesítmény vezető munkakörébe
tartozna a mosás, takarítás, karbantartás, fűnyírás, öntözés.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
788 319 Ft

2016-12-13 19:58

Ell. szerv. fiz. díj
8 127 Ft

Közreműködői díj
16 253 Ft

Teljes támogatás (Ft)
812 699 Ft

Önrész (Ft)
812 699 Ft

Elszámolandó összeg
1 617 272 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 625 399 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

2

910 900 Ft

1 821 800 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

nm

300

762 Ft

228 600 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

292 900 Ft

585 800 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

pár

2

29 990 Ft

59 980 Ft

Pályatartozék

szögletzászló

szett

1

18 990 Ft

18 990 Ft

Pályatartozék

cseretábla

db

1

10 590 Ft

10 590 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

20

19 990 Ft

399 800 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

20

14 990 Ft

299 800 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

50

1 990 Ft

99 500 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú

db

20

9 990 Ft

199 800 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

20

3 990 Ft

79 800 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

20

3 990 Ft

79 800 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

20

14 990 Ft

299 800 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

20

24 990 Ft

499 800 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

9 990 Ft

199 800 Ft
4 883 660 Ft

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

Indoklás

cserepad (nem beépített)

Az edző pálya cserepadja már balesetveszélyes, mert közel 10 éves, cseréje indokolt.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A labdafogó hálók elerodálódtak a hosszú évek alatt és funkcióját csak elvétve tudja szolgálni. Cseréje indokolt.

kapu 7x2 méter

régi időkből visszamaradt kapu az edzőpályán már erősen rozsdásodik és emiatt balesetveszélyes, cseréje indolkolt, szükségszerű..

kapuháló 7x2 méter

A kapuhálók a folyamatos igénybevétel miatt megviselődtek, elhasználódtak. Cseréjük indokolt, szükségszerű.

szögletzászló

A szögletzászlók folyamatos igénybevétel miatt megviselődtek, eltörtek. Cseréjük indokolt, szükségszerű.

cseretábla

Az utánpótlás mérkőzéseken a játékvezetők munkáját segítené, a mérkőzések lebonyolítását segítené.

cipő élőfüves pályához

Sok család anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a gyerekének labdarúgó cipőt vegyen, sokszor teremcipőben jönnek el tornákra edzésere, ami
balesetveszélyes! Nem szeretnénk, hogy a jövő nagy reménysége ilyen bagatell dolog végett ne találjon le a futballpályákra.

mérkőzésgarnitúra

A mérkőzések felszerelései a folyamatos igénybevétel miatt megviselődtek, elhasználódtak. Cseréjük indokolt, szükségszerű.

sportszár

Sportszárak a legjobban fogyó eszközök egy klubnál. A sportszárak a folyamatos igénybevétel miatt megviselődtek, elhasználódtak. Cseréjük
indokolt, szükségszerű.

aláöltözet hosszú

A tavaszi, őszi, téli időszakban a réteges öltözködés szükségszerű, hogy az egészségüket meg tudják óvni a fiatalok, de ez is költséges. Amennyire
csak lehet szeretnénk segíteni, hogy az itt sportoló fiatal egészsége ne károsodjon.

edző póló

Egységes edzésfelszerelés nagyba segíti a csapathoz tartozás érzését, szocializálódást elősegíti. Minél jobb feltételeket biztosítok edzés szinten is,
annál több fiatal látogatja edzéseket. Minél többet focizik, annál nagyobb az esély, hogy jobb labdarúgót, egészséges embert tudunk nevelni.

edző nadrág rövid

Egységes edzésfelszerelés nagyba segíti a csapathoz tartozás érzését, szocializálódást elősegíti. Minél jobb feltételeket biztosítok edzés szinten is,
annál több fiatal látogatja edzéseket. Minél többet focizik, annál nagyobb az esély, hogy jobb labdarúgót, egészséges embert tudunk nevelni.

2016-12-13 19:58
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

edzőmelegítő

Egységes edzésfelszerelés nagyba segíti a csapathoz tartozás érzését, szocializálódást elősegíti. Minél jobb feltételeket biztosítok edzés szinten is,
annál több fiatal látogatja edzéseket. Minél többet focizik, annál nagyobb az esély, hogy jobb labdarúgót, egészséges embert tudunk nevelni.

utazómelegítő

Egységes felszerelés nagyba segíti a csapathoz tartozás érzését, szocializálódást elősegíti. Minél jobb feltételeket biztosítok minden szintem, annál
több fiatal látogatja edzéseket, mérkőzéseket. Minél többet focizik, annál nagyobb az esély, hogy jobb labdarúgót, egészséges embert tudunk nevelni.

edzőlabda

Az edzések legfontosabb tartozéka. Az egy időben tartott edzések végett szükséges minden játékosra számolni egy-egy labdát.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
3 387 135 Ft

2016-12-13 19:58

Ell. szerv. fiz. díj
34 919 Ft

Közreműködői díj
69 838 Ft

Teljes támogatás (Ft)
3 491 892 Ft

Önrész (Ft)
1 496 525 Ft

Elszámolandó összeg
4 953 498 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
4 988 417 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)
0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

GYŐRZÁMOLYI SE U19

14

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

GYŐRZÁMOLY SE U16

13

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

GYŐRZÁMOLY SE U14

14

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

20

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

11

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

11

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

12

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

2016-12-13 19:58

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

2016-12-13 19:58

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

2016-12-13 19:58

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

2016-12-13 19:58

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

2016-12-13 19:58

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

edzőlabda

db

80

3 748 Ft

299 840 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

16

8 335 Ft

133 360 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

pár

3

8 335 Ft

25 005 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

pár

2

14 589 Ft

29 178 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

pár

2

16 673 Ft

33 346 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

pár

1

18 758 Ft

18 758 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

80

8 335 Ft

666 800 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

77

6 250 Ft

481 250 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú ujjú

db

77

4 165 Ft

320 705 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

80

6 250 Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

80

10 419 Ft

833 520 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

80

1 664 Ft

133 120 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

80

1 664 Ft

133 120 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

80

7 084 Ft

566 720 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

80

2 914 Ft

233 120 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

80

3 748 Ft

299 840 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

70

621 Ft

43 470 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

11

4 165 Ft

45 815 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

11

3 748 Ft

41 228 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

16

6 667 Ft

106 672 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

sportkrém

db

20

2 497 Ft

49 940 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

20

830 Ft

16 600 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)

Győri ETO FC

Műfüves pálya

6 254 Ft

6

4

150 096 Ft

Győr Aréna

Műfüves pálya

4 169 Ft

10

4

166 760 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Győri ETO FC

A téli hónapokban műfüves pályát bérlünk mérkőzésekre.

Győr Aréna

A téli hónapokban műfüves pályát bérlünk edzésekre.

2016-12-13 19:58
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

3641

Normál

80

10

33 355 Ft

9 339 Ft

426 944 Ft

Edző

TANC1427-01220

Normál

80

10

33 355 Ft

9 339 Ft

426 944 Ft

Edző

2632

Normál

80

10

33 355 Ft

9 339 Ft

426 944 Ft

Edző

3474

Normál

80

10

33 355 Ft

9 339 Ft

426 944 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

3641

UEFA B

U11

6

14

TANC1427-01220

MLSZ Grassroots C

U7

6

20

2632

UEFA B

U9

6

11

3474

UEFA B

U16

6

13

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 944 867 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

66 540 Ft

Személyszállítási költségek

166 773 Ft

Nevezési költségek

41 693 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

20 847 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

316 856 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

166 773 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 707 776 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 432 125 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
6 669 086 Ft

2016-12-13 19:58

Ell. szerv. fiz. díj
68 674 Ft

Közreműködői díj
129 591 Ft

Teljes támogatás (Ft)
6 867 351 Ft

Önrész (Ft)
763 039 Ft

Elszámolandó összeg
7 561 716 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
7 630 390 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
0 Ft

2016-12-13 19:58

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
0 Ft

2016-12-13 19:58

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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

Személyi jellegű

16 253 Ft

16 254 Ft

8 127 Ft

24 380 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

69 838 Ft

69 838 Ft

34 919 Ft

104 757 Ft

Utánpótlás-nevelés

129 591 Ft

137 490 Ft

68 674 Ft

198 265 Ft

Összesen

215 682 Ft

327 401 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés

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

2016-12-13 19:58
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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: Győrzámoly, 2016. 12. 13.

2016-12-13 19:58

19 / 24

be/SFPHPM01-12206/2016/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Granát Gábor (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 ingatlannyilvántartásba 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: Győrzámoly, 2016. 12. 13.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 18:17:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 18:16:39
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 18:19:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:53:18
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-12-02 14:28:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-12-02 14:28:49
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-12-02 14:28:59

Kelt: Győrzámoly, 2016. 12. 13.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

788 319 Ft

8 127 Ft

16 253 Ft

812 699 Ft

812 699 Ft

1 617 272 Ft

1 625 399 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

3 387 135 Ft

34 919 Ft

69 838 Ft

3 491 892 Ft

1 496 525 Ft

4 953 498 Ft

4 988 417 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 387 135 Ft

34 919 Ft

69 838 Ft

3 491 892 Ft

1 496 525 Ft

4 953 498 Ft

4 988 417 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 669 086 Ft

68 674 Ft

129 591 Ft

6 867 351 Ft

763 039 Ft

7 561 716 Ft

7 630 390 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

10 844 540 Ft

111 719 Ft

215 682 Ft

11 171 942 Ft

3 072 263 Ft

14 132 486 Ft

14 244 205 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-12-13 19:58

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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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)
alairasminta_gyorzamolyise_14298919_1462032999.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2016-04-30 18:16:39) 6edb3bc000e2a6a9fd9ea4512134f9d392a598cf14f68e2aad5b3e7e03e9e6df
Egyéb dokumentumok
gyorzamolykerelemmodositashoz_1480503453.jpg (Hiánypótlás melléklet, 254 Kb, 2016-11-30 11:57:33) 6dced522735fb21012c05f460562ace602a66df1fea57e0f26759af504f2c666
gyorzamolykerelemmodositashoz_1480685299.pdf (Hiánypótlás melléklet, 245 Kb, 2016-12-02 14:28:19) 5926b0381d4319f35c29c396b0056c0fd3e0f9aafe51f414c37d29688170de41
gyorzamolyarajanlatkispad_halo_1480685307.pdf (Hiánypótlás melléklet, 205 Kb, 2016-12-02 14:28:27) 98b7e010ecdae957dd9d1724ae103b39c6dcb6bcde24f5bc1dc5a3df8afe8e96
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegbirosag_1462033020.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-04-30 18:17:00) 3ecb86de6a6bae2abd06fb48da8e5d80bb6f6918928ca80ef434089808f9972b
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutalas_gyorzamolyise_350003_1462179198.jpg (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2016-05-02 10:53:18) d3ecdaf57a7c6c69bf35d1e90954b035dc44683096a0846449f195b7b9ed7bdc
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
adatbazis-lekerdezes_1462033169.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2016-04-30 18:19:29) 183812c10b13d278704c57acedc3fdbcbed082a0a325b2dace91112d95f04eb5
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
kamerarendszerarajanlat_1462134597.pdf (Szerkesztés alatt, 454 Kb, 2016-05-01 22:29:57) dd72115a90461b0a7ac4f3e5851984cace5a0a4b4fa43af0ca1a90db7d0d9f9a
20150505_ajanlat_05ov00024030_15050_1462034564.pdf (Szerkesztés alatt, 565 Kb, 2016-04-30 18:42:44) a5c9b251856f810c8de802cb19afa92e81ade4c5dfa5a03f35fedd4746d3e745
skilling_video_arajnalat_1462034591.pdf (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2016-04-30 18:43:11) 600423730ef0be259520e4c4208f33a38f0c0a6e4edf46889d737afdc37da22f
skilling_video_arajnalat_1462034593.pdf (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2016-04-30 18:43:13) 600423730ef0be259520e4c4208f33a38f0c0a6e4edf46889d737afdc37da22f
gyorzamolyarajanlatkispad_halo_1480685329.pdf (Hiánypótlás melléklet, 205 Kb, 2016-12-02 14:28:49) 98b7e010ecdae957dd9d1724ae103b39c6dcb6bcde24f5bc1dc5a3df8afe8e96
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
20150505_melleklet_1505051730470510_1462034613.pdf (Szerkesztés alatt, 800 Kb, 2016-04-30 18:43:33) 1cbe8a7bb78136cad39c59043d1474faf02a2ce601144fbd56bf944042ab9f80
20150505_melleklet_1505051730488870_1462034628.pdf (Szerkesztés alatt, 623 Kb, 2016-04-30 18:43:48)
04d756e6a845809c5b32704ed18f6a152df4c096e416af54e77536807b2130a7
20150505_melleklet_1505051730506410_1462034644.pdf (Szerkesztés alatt, 730 Kb, 2016-04-30 18:44:04) 0c24d79134dd6e9bca33b6df940075367def68ab8cfc5b1c4f6f73f1421ad288
bm20de503235_1462034654.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2016-04-30 18:44:14) a11e301e6e96f66576a2aef245f7da91dec369dc4c8d88a9e921cd35e9fba8ee
raktarkontenerkivalofestessel_1462034676.pdf (Szerkesztés alatt, 738 Kb, 2016-04-30 18:44:36) 7160dfdc75e8543f86cd2ffdaae5510ad97dadc2d6647681b53f95bd196cc514
su20de502235_1462034683.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2016-04-30 18:44:43) a05466174f8b6284c8fd4360f8e4cc6479a6f99487d78562bc92abb11eeec56b
gyorzamolyarajanlatkispad_halo_1480685339.pdf (Hiánypótlás melléklet, 205 Kb, 2016-12-02 14:28:59) 98b7e010ecdae957dd9d1724ae103b39c6dcb6bcde24f5bc1dc5a3df8afe8e96
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