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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Alsózsolcai Közösségi Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

AKSC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3821

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18429567-1-05

Bankszámlaszám

54500112-10028588-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3571

Helység

Alsózsolca

Út / utca

Görgey Artúr út

Házszám

1

Irányítószám

3571

Helység

Alsózsolca

Út / utca

Görgey Artúr út

Házszám

1

Telefon

36 20 340 84 16

Fax

-

Honlap

http://alsozsolcaiksc.lapunk.hu
E-mail cím

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

alsozsolcaiksc@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Mike Martin

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

36 20 340 84 16

E-mail cím

alsozsolcaiksc@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Mike Martin

Mobiltelefonszám
+36 20 340 84 16

E-mail cím
martin.mike87@gmail.com

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

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

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

2 MFt

1,5 MFt

1,62 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0,6 MFt

0,7 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,6 MFt

0,6 MFt

0,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,98 MFt

8 MFt

129 MFt

Egyéb támogatás

2,489 MFt

0 MFt

0,5 MFt

Összesen

7,069 MFt

10,7 MFt

132,42 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,923 MFt

4 MFt

4,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,4 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2,133 MFt

4 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,465 MFt

1,5 MFt

1,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,14 MFt

1,2 MFt

0,9 MFt

Összesen

7,061 MFt

10,7 MFt

11,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

2,974 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,767 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

878 082 Ft

17 562 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

62 336 576 Ft

1 139 199 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 830 077 Ft

136 602 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az Alsózsolcai KSC eredményes múltra tekint vissza a helyi sportélet szervezésében, és központi szerepet tölt be az utánpótlás korú fiatalok sportpedagógia
szempontú fejlesztésében. A helyi önkormányzat és a város közössége megteremtette a tárgyi feltételeket a sikeres felkészüléshez és a mérkőzések, bajnoki fordulók
megrendezéséhez. Mind a futball-pálya, mind a sportcsarnok bérelhető az utánpótlás és a felnőtt korú futball-csapatok számára. A helyi lakosság szociális
összetétele szempontjából létfontosságú, hogy olyan alternatívát kínáljon a felnövekvő nemzedék számára a szabadidő hasznos eltöltésére, mely testi fejlődésük
mellett szociális és integrációs kérdéseket, problémákat is megold. Ezt felismerve az egyesület olyan rendszeres sportolási lehetőséget biztosít a fiataloknak, amellyel
egyre növekvő számban élnek a felnövekvő nemzedék tagjai. Az egyesület sikereit növelik a fokozatosan nagyobb hangsúlyt és figyelmet kapó futball szakosztály
eredményei. A sok gyermek foglalkoztatása állandó igényt szül a felszerelések és sporteszközök terén. Lényegében ezt tükrözi programunk is. Lényegi és évenként
ismétlődő a tárgyi eszköz aljogcímen - az utánpótlás-nevelés jogcímen belül - a mezek, labdák, pályatartozékok beszerzésének tervezése. Az önkormányzattól
béreljük a pályát és a csarnok releváns helyiségeit. Valamint Alsózsolca földrajzi elhelyezkedése okán viszonylag nagy az éves személyszállítási kiadásunk is. Az
edzők küldetéstudata számottevő, de emellett fontosnak tartjuk személyükben az állandóságot, mely minden közép- és hosszú távon megvalósuló fejlesztési és
pedagógia célnak záloga. Ezt megfelelően motiváló bérezéssel tudjuk biztosítani. Ez jelenik meg a személyi jellegű ráfordítások jogcímen.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A fönt vázolt társadalmi, szociális és gazdasági környezet, a folyamatos és mind a felnőtt, mind az utánpótlás korú sportolók körében a sport iránti elkötelezettség és
az eredményorientáltság indokolttá teszi, hogy egy egész évben használható műfüves pálya kialakítását tervezzük még ebben a TAO időszakban. A sportszervezet
töretlen labdarúgó szakági fejlődése érdekét hatékonyan szolgálná az újabb, játékra lehetőséget nyújtó minőségi felület. A tervezett műfüves pálya minden
szempontból megfelel a korkövetelményinek megfelelő magasságú palánk, korszerű energiatakarékos világítás. Terveink szerint a meglévő élőfüves pályát is
tervezzük korszerűsíteni. Új gyep telepítése elengedhetetlen a magas szintű játékhoz. A fű ápolásához szükséges egy professzionális öntözőrendszer, ami biztosítja
a gyep vízellátását. Öntözőrendszer vízszükségleteinek kielégítéséhez költséghatékonysági és környezetvédelmi szempontból is a legjobb megoldás egy kút
telepítése. Kút összegyűjti környékbeli csapadékvizet, amit egy tartályban tudunk tárolni, szükség esetén vízmű hálózatáról tudunk rásegíteni a megfelelő vízellátásra.
Pálya korszerűsítéséhez hozzátartozik egy modern labdafogó háló telepítése, ezzel is emelve a pálya színvonalát. Fedett kispad is elengedhetetlen egy modern pálya
esetében, így ennek építését is tervezzük programunkban. Sportolóink érdekében elengedhetetlen öltözőink felújítása, modernizálása. Felújításban főként belső
funkcionális átszervezések szerepelnek és a teljes vízellátás illetve csatornarendszer átalakítása. Ugyanakkor fontos áramellátás korszerűsítése, illetve az épület
vagyonvédelmi rendszerének kiépítése az értéktárgyaink védelme érdekében. A tárgyi eszköz beruházás megvalósítása lehetővé tenné a klub csapatai számára,
hogy tetemes éves pályabérleti költséget takarítson meg, a járás sportcentrumának szerepét töltse be, és a település vonzáskörzetében mutatkozó látvány futball
iránti igény kielégítésének tárgyi és technikai hátterét is biztosítsa.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 2015. július 1-én kezdődik, és 2016. június 30-án zárul. A tevékenységek és kapcsolódó ráfordítások, kiadások ütemezése szándékaink szerint: racionálisan
a felszerelések iránti igény az új idény kezdetével jelentkezik, tehát 2015. szeptemberére tervezzük a beszerzés domináns részét, míg a bérleti díjak, személyi jellegű
kifizetések, személyszállítási költségek viszonylag egyenletesen elosztva, havonkénti bontásban ütemezhetőek.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az előzőekben vázolt helyi sajátosságok miatt rendkívül indokolt utánpótlás-nevelés teljes összhangban van a szakszövetség stratégiájával. Országosan is kiemelt
jelentőségű az utánpótlásképzés a sportág jövőbeli sikereinek megalapozása szempontjából. Sportág sikereihez elengedhetetlen az utánpótláskorú sportolók
számának növelése, egyesületünk is hozzájárul ennek a számnak növeléshez. A település sport múltját tekintve - amelyet a sportszervezet neve is tükröz - nagy
népszerűségnek örvendett a kézilabda. Amellett, hogy ezt sikerült megőrizni, az évek során igény merült fel a lakosok részéről a futball edzések iránti lehetőségre, és
olyan sikeres lett ez a tevékenység, hogy mára a sportklub névváltoztatása már folyamatban van, mivel a labdarúgás is bekerül az elnevezésbe. Ez meglehetős
bizonyossággal jelzi a sportág helyi térhódítását és népszerűségét tekintve. Ennek az igény kielégítéséhez mindenképpen szükség van az infrastruktúra
fejlesztéséhez. Így programunkban a felújítások, pálya építés és korszerűsítés lehetővé teszi minél több fiatal bevonását a sportba.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Nagyon fontos, hogy stabil és kiegyenlített, azaz biztonságos és tervezhető sportélet valósuljon meg - lefedve a nyári iskolai szünet időszakát is -, mivel ez szolgálná
a sportsikerek mellett a társadalmi igényeket. Az a gyermek és fiatal, aki hozzászokik a terheléshez, a közösségi munkához, a rendszerességhez ebben az
életszakaszban, valószínűleg a felnőtt élete során is megbízható és értékes tagjává válhat a társadalomnak. A sportfejlesztési program sikere nemcsak a sportág
sikerét, hanem a lakóközösség szocializáló, integráló missziójának sikerét is jelenti. Sikeres sportfejlesztési program esetén rengeteg helyi fiatalt tudunk bevonni
sportéletbe, ennek rengeteg pozitív társadalmi hatása egész környéken érezhető lesz. Értelemszerűen a program nyújtotta anyagi biztonság esetleges elmaradása
sem csak a sportsikerek elmaradását okozná, hanem mélyreható társadalmi következményei is lehetnek.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék

Kapu 7,32x2,4m

db

2

393 030
Ft

786 060 Ft

Honlap

honlap fejlesztése

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelések

Bosu

db

8

36 500 Ft

292 000 Ft
1 228 060 Ft

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

Indoklás

Kapu 7,32x2,4m

Az edzések és mérkőzések megfelelő színvonalú lebonyolításához szükséges.

honlap fejlesztése

A szurkolók tájékoztatása és az alapvető információk nyilvánossá tétele miatt szükséges.

Bosu

Az edzések és mérkőzések megfelelő színvonalú lebonyolításához szükséges.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

851 739 Ft

8 781 Ft

17 562 Ft

878 082 Ft

376 321 Ft

1 245 622 Ft

1 254 403 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

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)

Pályaépítés

Kisméretű műfüves pálya

2017-05-01

2017-08-31

2017-09-01

24 509 011
Ft

Öltözőépület
ép.

Sportöltöző épület

2017-05-01

2017-08-31

2017-09-01

61 085 710
Ft

Tervezési
díj

Építészeti-műszaki
tervezés

2016-12-01

2017-08-31

2017-09-01

1 694 966
Ft
87 289 687
Ft

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

Indoklás

Kisméretű műfüves pálya

A téli időszakban nem tudnak a játékosaink edzeni, hiszen a sportcsarnok befogadóképessége nem megfelelő az összesen 9
korosztályos csapatunk számára. Terveink szerint az új kisméretű műfüves pálya nemcsak a téli felkészülést könnyítené meg,
hanem a sportegyesületünk fenntartását is stabilabbá tenné. Arra számítunk, hogy különböző hobbicsapatok mérkőzéseinek,
illetve rendezvényeknek adhatunk otthont, és a befolyó bérleti díjak, nemcsak a pálya fenntartását, hanem az egyesület
gazdaságosabb működtetését is lehetővé teszi.

Sportöltöző épület

Sportolóink érdekében elengedhetetlen öltözőépület kialakítása az új sporttelepen, hogy az edzések és a mérkőzések után
megfelelő körülmények között tudjanak regenerálódni és felfrissülni.

Építészeti-műszaki tervezés

A tervezés is fontos része a beruházásnak, ezért is szerepeltetjük ezt a programelemet kérelmünkben. Engedélyezési terv is
készült már a tervezett beruházásokhoz. A kapcsolódó anyagokat, terveket, számlákat külön csatoljuk. A kivitelezési terveket a
megvalósítás későbbi szakaszában készítjük el.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályaépítés

Kisméretű
műfüves pálya

Kicsi mf.p.

3571
Alsózsolca
Rózsa F.
20--4

890/4

924

Egyéb

Öltözőépület
ép.

Sportöltöző
épület

Öltöző

3571
Alsózsolca
Rózsa F.
20--4

890/4

293

Egyéb

Tervezési
díj

Építészetiműszaki
tervezés

Egyéb

3571
Alsózsolca
Rózsa F.
20--4

890/4
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Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Egyéb
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Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Kisméretű műfüves pálya

FONTOS! A pályavilágítás projektelem külön, a 2016/2017-es SFP-ben fog szerepelni (a már elfogadott keretösszeg
túllépésének elkerülése végett). Az Alsózsolcai Közösségi Sport Club 2015. április 29-én a látványcsapatsport-támogatási
rendszerén keresztül kérelmet nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. 2015. dec. 12-i keltezéssel az MLSZ be/SFP10119/2015/MLSZ sz. (ld. 1. sz. melléklet) határozatában a sportfejlesztési programot jóváhagyta. Ennek keretében ’’Tárgyi
eszköz beruházás, felújítás(ingatlan)’’ jogcímen 62 336 576 Ft támogatást határozott meg az Alsózsolcai Közösségi Sport Club
számára. A program szerint az öltözőépület felújítására, valamint az élőfüves nagypálya felújítására (a jelenlegi helyén) allokálták
ezt az összeget. Az eredeti kérelemben (beadott, de nem jóváhagyott) és tervekben még egy új kisméretű 22x44 méteres
műfüves pálya szerepelt (1007/1 hrsz). Ezek a tervek nem valósultak meg, részben a Támogatási igazolások kiállításának hiánya
miatt, részben pedig, mert Alsózsolca Város Önkormányzata a tervezett kisméretű műfüves pálya helyett a Terület- és
Településfejlesztési Operatív program keretében a szóban forgó 1007/1 hrsz-ú ingatlanra a TOP- 2.1.2-15 számú Zöld város
kialakítása című projekt keretében más, a sportpályától eltérő hasznosítási lehetőséget tervezett. A fennálló helyzetre hivatkozva
hosszabbítási kérelmet nyújtott be az Egyesület az MLSZ-nek, és a ki/JHHOSSZ01-10119/2015/MLSZ sz. határozatban az MLSZ
jóváhagyta a hosszabbítási kérelmet. A vis maior helyzetnek megfelelően az Alsózsolcai Közösségi Sport Club
Változásbejelentést nyújt be a TAO Kérelmi rendszeren belül, melynek keretében két fejlesztést terveznek kivitelezni
megváltozott megvalósítási helyszínen: 1. Kisméretű (22x44) műfüves pálya edzésvilágítással, mobil lelátóval (890/4 hrsz) 2.
Öltözőépület építése a 890/4 hrsz-on.

Sportöltöző épület

Az Alsózsolcai Közösségi Sport Club 2015. április 29-én a látványcsapatsport-támogatási rendszerén keresztül kérelmet nyújtott
be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. 2015. dec. 12-i keltezéssel az MLSZ be/SFP-10119/2015/MLSZ sz. (ld. 1. sz. melléklet)
határozatában a sportfejlesztési programot jóváhagyta. Ennek keretében ’’Tárgyi eszköz beruházás, felújítás(ingatlan)’’ jogcímen
62 336 576 Ft támogatást határozott meg az Alsózsolcai Közösségi Sport Club számára. A program szerint az öltözőépület
felújítására, valamint az élőfüves nagypálya felújítására (a jelenlegi helyén) allokálták ezt az összeget. Az eredeti kérelemben
(beadott, de nem jóváhagyott) és tervekben még egy új kisméretű 22x44 méteres műfüves pálya szerepelt (1007/1 hrsz). Ezek a
tervek nem valósultak meg, részben a Támogatási igazolások kiállításának hiánya miatt, részben pedig, mert Alsózsolca Város
Önkormányzata a tervezett kisméretű műfüves pálya helyett a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében a
szóban forgó 1007/1 hrsz-ú ingatlanra a TOP- 2.1.2-15 számú Zöld város kialakítása című projekt keretében más, a
sportpályától eltérő hasznosítási lehetőséget tervezett. A fennálló helyzetre hivatkozva hosszabbítási kérelmet nyújtott be az
Egyesület az MLSZ-nek, és a ki/JHHOSSZ01-10119/2015/MLSZ sz. határozatban az MLSZ jóváhagyta a hosszabbítási kérelmet.
A vis maior helyzetnek megfelelően az Alsózsolcai Közösségi Sport Club Változásbejelentést nyújt be a TAO Kérelmi rendszeren
belül, melynek keretében két fejlesztést terveznek kivitelezni megváltozott megvalósítási helyszínen: 1. Kisméretű (22x44)
műfüves pálya edzésvilágítással, mobil lelátóval (890/4 hrsz) 2. Öltözőépület építése a 890/4 hrsz-on.

Építészeti-műszaki tervezés

Az Alsózsolcai Közösségi Sport Club 2015. április 29-én a látványcsapatsport-támogatási rendszerén keresztül kérelmet nyújtott
be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. 2015. dec. 12-i keltezéssel az MLSZ be/SFP-10119/2015/MLSZ sz. (ld. 1. sz. melléklet)
határozatában a sportfejlesztési programot jóváhagyta. Ennek keretében ’’Tárgyi eszköz beruházás, felújítás(ingatlan)’’ jogcímen
62 336 576 Ft támogatást határozott meg az Alsózsolcai Közösségi Sport Club számára. A program szerint az öltözőépület
felújítására, valamint az élőfüves nagypálya felújítására (a jelenlegi helyén) allokálták ezt az összeget. Az eredeti kérelemben
(beadott, de nem jóváhagyott) és tervekben még egy új kisméretű 22x44 méteres műfüves pálya szerepelt (1007/1 hrsz). Ezek a
tervek nem valósultak meg, részben a Támogatási igazolások kiállításának hiánya miatt, részben pedig, mert Alsózsolca Város
Önkormányzata a tervezett kisméretű műfüves pálya helyett a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében a
szóban forgó 1007/1 hrsz-ú ingatlanra a TOP- 2.1.2-15 számú Zöld város kialakítása című projekt keretében más, a
sportpályától eltérő hasznosítási lehetőséget tervezett. A fennálló helyzetre hivatkozva hosszabbítási kérelmet nyújtott be az
Egyesület az MLSZ-nek, és a ki/JHHOSSZ01-10119/2015/MLSZ sz. határozatban az MLSZ jóváhagyta a hosszabbítási kérelmet.
A vis maior helyzetnek megfelelően az Alsózsolcai Közösségi Sport Club Változásbejelentést nyújt be a TAO Kérelmi rendszeren
belül, melynek keretében két fejlesztést terveznek kivitelezni megváltozott megvalósítási helyszínen: 1. Kisméretű (22x44)
műfüves pálya edzésvilágítással, mobil lelátóval (890/4 hrsz) 2. Öltözőépület építése a 890/4 hrsz-on.

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U7

Műfüves

egész pálya

3

11

U9

Műfüves

egész pálya

3

11

U11

Műfüves

egész pálya

4

14

U13

Műfüves

egész pálya

4

18

U14

Műfüves

egész pálya

5

9
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2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U17

Műfüves

egész pálya

5

5

U19

Műfüves

egész pálya

6

34

U21

Műfüves

egész pálya

6

20

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

60 574 011 Ft

623 366 Ft

1 139 199 Ft

62 336 576 Ft

26 715 676
Ft

88 428 886 Ft

89 052 252 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

18

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U19

Alsózsolca U19

34

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U14

Alsózsolca U14

9

egyéb ffi UP

U17

Alsózsolca U17

5

egyéb ffi UP

U21

Alsózsolca U21

20

egyéb ffi UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2017-12-19 16:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2017-12-19 16:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U11

FutsalU11

11

egyéb futsal UP

U13

FutsalU13

10

egyéb futsal UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2017-12-19 16:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2017-12-19 16:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2017-12-19 16:39

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Sorfal

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

20 db leszúrható karó

szett

10

5 700 Ft

57 000 Ft

Sporteszköz

2,44x7,32m háló

db

4

30 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

5x2m háló

db

4

14 000 Ft

56 000 Ft

Sporteszköz

kis méretű labda

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

22

6 300 Ft

138 600 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönböztető mez

db

100

900 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

Labdatartó háló

db

7

1 300 Ft

9 100 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

Mérkőzésgarnitúra

szett

130

5 999 Ft

779 870 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár

db

130

1 800 Ft

234 000 Ft

Sportfelszerelés

Cipő

pár

32

15 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

38

3 479 Ft

132 202 Ft

Sportfelszerelés

Cipő

pár

6

6 780 Ft

40 680 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Edző1

Normál

40

12

22 786 Ft

6 380 Ft

349 993 Ft

Edző

Edző2

Normál

40

12

22 786 Ft

6 380 Ft

349 993 Ft

Edző

Edző3

Normál

40

12

22 786 Ft

6 380 Ft

349 993 Ft

Edző

Edző4

Normál

40

12

22 786 Ft

6 380 Ft

349 993 Ft
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Edző1

Egyéb

U7

6

11

Edző1

Egyéb

U9

6

11

Edző2

Egyéb

U11

8

14

Edző2

Egyéb

U13

8

18

Edző3

Egyéb

U14

10

9

Edző3

Egyéb

U17

10

5

Edző4

Egyéb

U19

12

34

Edző4

Egyéb

U21

12

20

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 797 452 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 450 000 Ft

Nevezési költségek

400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 336 648 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 399 972 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 384 072 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 625 174 Ft

68 301 Ft

136 602 Ft

6 830 077 Ft

758 897 Ft

7 520 674 Ft

7 588 975 Ft
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16 / 28

be/SFPMOD02-10119/2015/MLSZ
Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-19 16:39
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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)

17 562 Ft

17 562 Ft

8 781 Ft

26 343 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 139 199 Ft

1 248 269 Ft

623 366 Ft

1 762 565 Ft

Utánpótlás-nevelés

136 602 Ft

136 602 Ft

68 301 Ft

204 903 Ft

Összesen

1 293 363 Ft

1 993 810 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 támogatás 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 támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Utánpótlásnevelés

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 támogatás 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: Alsózsolca, 2017. 12. 19.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Mike Martin (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Alsózsolca, 2017. 12. 19.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
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: 7
Utolsó feltöltés:
2017-03-29 22:43:26
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-03-28 11:52:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-03-28 12:22:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-03-28 14:17:27
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-03-27 07:08:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-11 16:19:46
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-02-28 16:28:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-03-28 12:14:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-11 16:20:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-02-28 16:33:27
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-02-28 16:35:05
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: 13
Utolsó feltöltés:
2017-02-28 16:36:52
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 30
Utolsó feltöltés:
2017-03-27 07:07:13

Kelt: Alsózsolca, 2017. 12. 19.
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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%
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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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

61 425 750 Ft

632 147 Ft

1 156 761 Ft

63 214 658 Ft

27 091 997 Ft

89 674 508 Ft

90 306 655 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

851 739 Ft

8 781 Ft

17 562 Ft

878 082 Ft

376 321 Ft

1 245 622 Ft

1 254 403 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

60 574 011 Ft

623 366 Ft

1 139 199 Ft

62 336 576 Ft

26 715 676 Ft

88 428 886 Ft

89 052 252 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 625 174 Ft

68 301 Ft

136 602 Ft

6 830 077 Ft

758 897 Ft

7 520 674 Ft

7 588 975 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

68 050 924 Ft

700 448 Ft

1 293 363 Ft

70 044 735 Ft

27 850 894 Ft

97 195 182 Ft

97 895 630 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (86 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)
alsozsolca_alairasi_cimpeldany_1430402434.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2015-04-30 16:00:34)
3afe602eff3b00f1ab48d409bc4c2edea28ddc6edc0226b1de2975de504db420
alairasicimpeldanymike_1490694731.jpg (Módosítás hiánypótlás melléklet, 514 Kb, 2017-03-28 11:52:11)
65bd9d615538abf8a4c3db335490d2b3c9c604068dbbd310a29d23da7a35e9c6
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
ksc_utemezes_1488296007.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 466 Kb, 2017-02-28 16:33:27)
73b74ab92979e874d9fc88c638f96d97103d6d6a146d97da1b1afe64ad6c7cde
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255228.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:20:28)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
hianypotlas_1430402273.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 15:57:53) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
ksc_hasznositasiterv_1488296105.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 757 Kb, 2017-02-28 16:35:05)
b624cce9698754b59594051ab290c925edc073b2b471dfef5fd88b0872a01a27
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255238.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:20:38)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
hianypotlas_1430402257.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 15:57:37) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a
Egyéb dokumentumok
alsozsolcaksc_2015_pr.mod-hp_ontozo_1467365020.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 203 Kb, 2016-07-01 11:23:40)
87adda9ee24f481386b7fc654528563be851c77ae2626693d935aa783dd9482b
alsozsolcaksc_2015_pr.mod-hp_cipo_1467365095.jpeg (Módosítás hiánypótlás melléklet, 256 Kb, 2016-07-01 11:24:55)
c4ba880946b507dc68171fa4aaab59f87c146c0c6ec32f57abce5eb2ce482063
szla_geodezia_1490591317.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 109 Kb, 2017-03-27 07:08:37)
9b7c0a3fd934773e2852724da961a9141fdf6cefb7925f6263ea0b7ed88f9098
tervezesiszerzodes_890_4_rtarchime_1488295154.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-02-28 16:19:14)
7a141256c34bfd980ff1c38392d285d2df0caba56c4915acfd3221e56ef5eda7
rtarchimedeszszamla_1488295236.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 446 Kb, 2017-02-28 16:20:36)
f18d50bf750c7a95a87180c74fa2949f9a7336882f25fb216db672844d1d8912
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447254623.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:10:23)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat2016.12.15._1488297242.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 572 Kb, 2017-02-28 16:54:02)
3ad042f337e5a0c1579b9fae9f3f5a747ae2dcde9560364980025451f319ad19
adatkivonat_alsozsolca.pd_1430385490.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 11:18:10)
4a0f688fff574e5e006bc9e0fa4db5b2df283cbb043e6adff4e232d5c55591b5
kivonat2016.12.15._1488297306.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 572 Kb, 2017-02-28 16:55:06)
3ad042f337e5a0c1579b9fae9f3f5a747ae2dcde9560364980025451f319ad19
kivonat2017.03.29_1490820185.jpeg (Módosítás hiánypótlás melléklet, 567 Kb, 2017-03-29 22:43:05)
934125ad3e84b1ba5adba550bb0450e62fa713e92e4199a8185cfc4005e64dad
kivonat_2_2016.05.18-2_1464630815.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 566 Kb, 2016-05-30 19:53:35)
c4b142bf838b74f1580f84c54052d2450c779b4efd711ae1fc965b57a4a237e9
kivonat2017.03.29-2_1490820206.jpeg (Módosítás hiánypótlás melléklet, 546 Kb, 2017-03-29 22:43:26)
0486b62658006823c93abdea3a665dc02f664159dac4f2ec1377b5c5a62ebfe1
kivonat_1_2016.05.18_1464630825.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 591 Kb, 2016-05-30 19:53:45)
d928df39412e08f7ecc1450ff19439fb9cbf88ed88a7cc46ed978593f589c8ef
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
alsozsolca_igazgatasi_dij_1430404560.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2015-04-30 16:36:00)
b0dcda7a97ae5ac67c25d3944d09283f7fb84d6accd26de5c8fd9716d290198e
igazgatasidij_mlsz_1490703447.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2017-03-28 14:17:27)
8ce9123f3cfe1f23ba73c31053f4dc292d4c80492e6eb741784f1b24893ee30c
alsozsolca_igazgatasi_dij_143040456_1488297553.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 85 Kb, 2017-02-28 16:59:13)
b0dcda7a97ae5ac67c25d3944d09283f7fb84d6accd26de5c8fd9716d290198e
bankigazolas_1464630898_1488297569.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 412 Kb, 2017-02-28 16:59:29)
05ad4e73610a89ea09a8fa0b97666e88489cbb6595e376d0f6188b595828c347
bankigazolas_1464630898.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-05-30 19:54:58)
05ad4e73610a89ea09a8fa0b97666e88489cbb6595e376d0f6188b595828c347
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
alsozsolca_nav0_1430385137.pdf (Szerkesztés alatt, 297 Kb, 2015-04-30 11:12:17)
c54cf5b4ce0139cac920c77c29691034193228dab21b0c0716428a70576c2bc3
koztartozasmentesigazolas2017.04._1490696523.jpeg (Módosítás hiánypótlás melléklet, 541 Kb, 2017-03-28 12:22:03)
3f8a65f6bef70bcc829530aeb680b9820cc540a875e16f80ba1b9cbd9f16f397
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koztart_opten_kerelem_003_13119_201_1488297509.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 57 Kb, 2017-02-28 16:58:29)
0b73468dfd7e546ef237aea1a1b263499fa404fcb5a93183912b128948152736
navo-as_1464630845.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 544 Kb, 2016-05-30 19:54:05)
e507b92bb4ae0cb5f6a08b48b77444d2458ec37babaed99e78a407a3276a8cb7
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hianypotlas_1430400148.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 15:22:28) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255216.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:20:16)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
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
jogerosites_1490696056.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 196 Kb, 2017-03-28 12:14:16)
90a54e5b78842f19a44165bc3f8e2539627ac5fe4993acbc2c02b008b953ce5b
hianypotlas_1430400139.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 15:22:19) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a
epitesiengedely_1488295438.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-02-28 16:23:58)
43c8f240664e1e674f85098fb256061fec1c5ed0e19120f497b4845d7e07f772
tulhoz_890_4_1488295937.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 371 Kb, 2017-02-28 16:32:17)
efa1953236d760e37b7cf9cdbd68a24c8fec828f94a65085557dbc8530fa7eb0
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255204.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:20:04)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
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
hianypotlas_1430400119.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 15:21:59) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255186.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:19:46)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
hianypotlas_1430400129.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 15:22:09) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a
tullap_890_4_1488295325.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-02-28 16:22:05)
42ecc193f8ad605cbf617af3a904893e4bdce1458d955d86d7cd2e0b3f095989
terkep890-4_1488295713.jpeg (Módosítás szerkesztés alatt, 810 Kb, 2017-02-28 16:28:33)
09bd112de3f26e619d1dd7bdafb85dcc85b61d7c7d6193107f69bb94d4ce85bd
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255193.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:19:53)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
afocipalyaep-ktsg_1430400181.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2015-04-30 15:23:01)
ba099879389b6a33d67ba7716e8d13bb14996d0a1e5375bad03f847a1eed9339
afocipalyaontozorendszergep-kt_1430400185.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2015-04-30 15:23:05)
98337d5141eb7e08768ab01b6fc7fc0711f7bef0d21d6d4fb161f3882eb3e335
also_zsolca-o_lt-ktsg-fo_o_sszesi_t_1488296140.docx (Módosítás szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-02-28 16:35:40)
4a0091d37130268d586c286291b033388bf2e72d4a6986cb2891345dc473b15e
bmufuvespalyaepktsg_1430400188.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2015-04-30 15:23:08)
adff9195e5bf1fdbc75ca20a5c2376aabb78ec21c248d6ef997ee3a5f902953c
azskispa_lyae_pi_te_s-ktsg-2017_1488296151.xls (Módosítás szerkesztés alatt, 63 Kb, 2017-02-28 16:35:51)
d6a4f1a13b393b7f64a21e7b7e7b4e1a739f3756886adcb9089b16402624f3e6
bmufuvespalyavilelektr-ktsg_1430400191.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2015-04-30 15:23:11)
e0c16a396d5957f92245fc671c37b292ef0ebc387687778a958de27dfecd8dd7
azso_lto_zo_e_pi_te_sz-ktsg-2017_1488296167.xls (Módosítás szerkesztés alatt, 81 Kb, 2017-02-28 16:36:07)
2827ec5b9ab8565059e5968b3586fe976e13bb73612b8620f97b7b94494cd438
coltozoelektr-ktsg_1430400193.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2015-04-30 15:23:13)
3416378c79028bb72eef3e9978dcfbbf2346c86954ad815c2b6ac826206234aa
azso_lto_zo_-elektr-ktsg-2017_1488296180.xls (Módosítás szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-02-28 16:36:20)
580c0cf76d1fba263ac657460779efc9a823e8a70d904579429ca0ab5970d55d
coltozoepep-ktsg_1430400196.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2015-04-30 15:23:16) d0739c8a4600e60beceeb7bb8b0ca156b13f5f470d02f35ace4ed170465bfc28
azsoltozo-ge_pe_sz-ktsg-2017_1488296212.xls (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-02-28 16:36:52)
b715634e81f5eefd6cb26c556f074b3d4b042cc6e270968eaf4f085905c00ec1
coltozoepgep-ktsg_1430400198.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2015-04-30 15:23:18)
31c9ef29c07db886eb41b26e1c58285c4255f250bc788d21804cc4e6960ed871
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255250.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:20:50)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
alsouzsolca-engmusz_1488294414.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-02-28 16:06:54)
f925850a59051957b3f0354b78fe123e696ff6711dfd97b53b4dcbc6406caa8c
alsozsolcatuzveud-musz_1488294444.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 303 Kb, 2017-02-28 16:07:24)
ff43fbbe078c7c2613f937980f322c7cf402675f07f10ed02a9963e9c099a258
e-1khelysziunrajz_1488294489.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 746 Kb, 2017-02-28 16:08:09)
6cbcbab08ab2f99920a8e6aa22e92ea6d00428f13309b710b3c20a4f514d5dd5
e-2ktereprendezeusiterv_1488294509.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 236 Kb, 2017-02-28 16:08:29)
ca7dc2ec24fbf29036b6d57adb511342421263f33cc8d83ac60ddbb2cc99d94d
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e-3kfoldszintialaprajz_1488294539.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 386 Kb, 2017-02-28 16:08:59)
dfa2fd48f48c0357ca39d93bab6aad14e493c990eb5aa900b75d8ff496d7d311
azs3_1490591233.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 109 Kb, 2017-03-27 07:07:13) 9b7c0a3fd934773e2852724da961a9141fdf6cefb7925f6263ea0b7ed88f9098
e-4kpadlausteurialaprajz_1488294564.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 255 Kb, 2017-02-28 16:09:24)
d76027876e49558df3d7afb9c73c6e0c0568437a9b8657a7d89bf68591705fac
e-5ktetoofelulneuzet_1488294574.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-02-28 16:09:34)
99b0aafbaae0febb3e6c1f5e0a42a85ee958d0bfe47e2fe2266eb53944deb073
e-6kmetszetek_1488294591.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 357 Kb, 2017-02-28 16:09:51)
e915757e5d72b9a41b0e1b64e9ef2e66f930bf5d33017e7c455162d7eca40971
e-7khomlokzatok1-2_1488294668.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-02-28 16:11:08)
e2764622164e6c2fb98598140b8d91c93b96b02d51c8cfe5bdfc0f83f4a51296
e-8khomlokzatok3-4_1488294698.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 482 Kb, 2017-02-28 16:11:38)
e82233ededb58ed7845af5fa22d1abe12f607cae77cb6283ef09b55b71c425ae
f-1khelysziunrajz_1488294819.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 767 Kb, 2017-02-28 16:13:39)
b38108cfd0f69a4c228a085e5cc874862d08010c274a630aaa0355b0c4737230
f-2khelysziunrajz_1488294868.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 197 Kb, 2017-02-28 16:14:28)
3af32f5ca28c2cc2a14c3dc4bb5211fc1a3b87785e62bb69336edd5811e0d47b
f-3kfoldszintialaprajz_1488294937.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 214 Kb, 2017-02-28 16:15:37)
f6751a5175a7f31d28623e98be4040d51f13c8f4ae49181351b71dd428f98b60
f-4kpadlausteurialaprajz_1488294979.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 232 Kb, 2017-02-28 16:16:19)
d5da08753664ff03fd5b3d3be51b63d19a08355a49ae182d581b8a418b7383d1
f-5ktetoofelulneuzet_1488294995.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 109 Kb, 2017-02-28 16:16:35)
6fc9c95d09bb29a8214069c53dae6b9c1017822a12c22d8f57f9b6ff72bb3c94
f-6kmetszetek_1488295009.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-02-28 16:16:49)
10c969919f757890f8693b6c3ad566826aea3338fcc45e5d6c1b1d6774f2940a
f-7kdkeusdnyhomlokzatok_1488295041.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 503 Kb, 2017-02-28 16:17:21)
0e7e020edb52c351b4e1d897fc4d07963a08a733800fe0baa58c86175799669f
f-8keukeuseunyhomlokzatok_1488295053.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-02-28 16:17:33)
18c40afcfc13c4366a34d3036294895ef4bc1a44db8162d1e0faf7508b258c08
e-9klautvaunytervek_1488296543.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 9 Mb, 2017-02-28 16:42:23)
d62ae94c42c8dc377d0255e34a1229d81d63e921ae844b86d8648b28648bc627
alsozsolcasportteruletmuszakilei_1430400223.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2015-04-30 15:23:43)
fd083b08e7fc4a341d2fcaf6d0dc940b28bcc83e9b8cbe9858c7b7675d076390
e-0atnezetihelyszinrajz_1430400236.pdf (Szerkesztés alatt, 266 Kb, 2015-04-30 15:23:56)
1910cf01e91501b9d27a2e9856904aac3b41c8f9741d8ff40a4bca704e358de0
tervezesiszerzodes_alsozsolcaiksc_1447255258.pdf (Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-11-11 16:20:58)
5ded7ef221eef8f4f2baad66038f005656e9d21f791f86acec4dc85b631cca4a
e-1labdarugopalyakialakitasa_1430402204.pdf (Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2015-04-30 15:56:44)
7b09c7df0b61d312b6f1daae5d534a1fd5e78fbb172c366f3af1a5eb136efb48
e-2vizgepeszetiaknaterve_1430402210.pdf (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2015-04-30 15:56:50)
ee5ab942a495c44c7d034b738b7c2e6f331b2165add3f29af09e67904ce3e3ca
e-3mufuvespalyakialakitasa_1430402215.pdf (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2015-04-30 15:56:55)
e34feb9325849c124e5a8dff4d8648bfa47b06587eb76a42d82dc0490e9c6158
e-4oltozoeptervalaprajza_1430402219.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2015-04-30 15:56:59)
e772d806a0f2669c05e5cefdfccb6374dc810f0625f0741dfb9daefa99b9493e
f-0geodeziaihelyszinrajz_1430402230.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 15:57:10)
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Iktatószám: ki/RESZJHHOSSZ201-10119/2015/MLSZ
Ügyszám: be/SFP-10119/2015/MLSZ
Ügyintéző: Dr. Mucsányi Márton
E-mail: Mucsanyi.Marton@mlsz.hu
Tárgy: sportfejlesztési program 2. meghosszabbítására irányuló kérelem
elbírálása

Alsózsolcai Közösségi Sport Club
Alsózsolca
Görgey Artúr út 1
3571

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján
meghozta a következő
HATÁROZATOT
A Alsózsolcai Közösségi Sport Club kérelmező (székhelye: 3571 Alsózsolca, Görgey Artúr út 1, adószáma: 18429567-1-05, képviselője: Mike
Martin) (a továbbiakban: Kérelmező) 2015.12.12. napján jóváhagyott 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja
keretében megvalósítandó fejlesztések 2. meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi
összegekben
jóváhagyom:
Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

54 638 388 Ft

1 027 569 Ft

562 282 Ft

56 228 239 Ft

24 097 817 Ft

Összesen:

54 638 388 Ft

1 027 569 Ft

562 282 Ft

56 228 239 Ft

24 097 817 Ft

2. Hosszabbítás
engedélyezett
határideje

2018. 06. 30.

Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

4 759 415 Ft

89 509 Ft

48 979 Ft

4 897 903 Ft

2 099 101 Ft

Összesen:

4 759 415 Ft

89 509 Ft

48 979 Ft

4 897 903 Ft

2 099 101 Ft
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2. Hosszabbítás
engedélyezett
határideje

2018. 06. 30.

A Kérelmező 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára.
Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti.
INDOKOLÁS
A Kérelmező sportfejlesztési programja – a 2015/16 támogatási időszak vonatkozásában – 2015.12.12. napján kelt határozatommal jóváhagyásra
került.
A Kérelmező 2017.08.15. napján a Kormányrendelet 14. §alapján a 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának 2.
meghosszabbítását kérelmezte.
Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a
Kérelmező sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések 2. meghosszabbítását a rendelkező részben foglaltak szerint
jóváhagytam.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a Kérelmezőnek 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Felhívom a figyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerinti elszámolást a rendelkező részben meghatározott időponttól számított
30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.
Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-án alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2.
§-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.
A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat
lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.
Budapest, 2017.08.24.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Alsózsolcai Közösségi Sport Club
2. EMMI
3. Irattár
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