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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Marcali Városi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Marcali VFC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2686

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18632350-1-14

Bankszámlaszám

66900038-11019497-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8700

Város

Marcali

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8700

Város

Marcali

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 938 54 09

Fax

Honlap

www.marcalivfc.hu

E-mail cím

cseka81@gmail.com

E-mail cím

cseka81@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Csehkis Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 938 54 09

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Csehkis Gábor

+36 70 938 54 09

E-mail cím
cseka81@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 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

5,5 MFt

6,25 MFt

6,25 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,3 MFt

8 MFt

12 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

16,3 MFt

15,25 MFt

19,25 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

8 MFt

6,5 MFt

9 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2 MFt

3,1 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4,8 MFt

3,9 MFt

6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,5 MFt

1,75 MFt

1,25 MFt

Összesen

16,3 MFt

15,25 MFt

19,25 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

14 MFt

13 MFt

17 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 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

1 005 807 Ft

20 116 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

965 270 Ft

19 305 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

17 762 107 Ft

355 242 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

14 258 479 Ft

285 170 Ft

Általános képzés

228 427 Ft

4 569 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-26 19:59
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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
Marcali Városi Labdarúgó Club céljai: - Rövidtávú cél: a már felépített utánpótlás bázis további bővítése, a térség legfontosabb utánpótlás nevelő központjává válása.
- Középtávú cél: a jelenleg megyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt csapat 1-2 éven belül az NB III-ba kerüljön - Hosszú távú cél: az utánpótlás csapatok a
nemzeti bajnokságok 2. osztályában szerepeljenek. Egy jól működő rendszerrel piacképes labdarúgók adása a magyar labdarúgás számára. Jelenlegi helyzet:
Felnőtt csapatunk a Somogy Megyei Bajnokság 1. osztályában szerepel. Nagyrészt fiatal labdarúgókból áll, főleg 17-25 éves játékosokból. Jelenleg 3. helyen áll a
bajnokságban. Az idény elején az 1-6. hely volt a célkitűzés. Az utánpótlás bázisunk az utóbbi években elnyert TAO támogatásoknak köszönhetően stabil lábakon áll
és folyamatosan bővül. Az utánpótlás csapatoknál csak szakképzett edzők dolgoznak. A Bozsik rendszerben alközpontként működünk. Az U7 korosztályban 10 igazolt
labdarúgónk van, tehát a rendszer úgy van felépítve, hogy már az óvodából jöhetnek hozzánk focizni a gyerekek. A Bozsik program rendezvényein rendszeresen 2
csapattal képviseltetjük magunkat. Az U9 korosztályban 18 igazolt labdarúgónk van. Ők már a Bozsik programon kívül (2-3 csapat) különböző kupákon vesznek részt.
Az U11 korosztály 18 játékossal a Somogy-megyei kiemelt Bozsik program mellett sok kupán vesz részt, általában az utánpótlás nevelés szempontjából nagy
hagyományokkal rendelkező csapatok társaságában. Az U13 csapat szintén a Somogy-megyei kiemelt Bozsik tornán szerepel, illetve ők is tornákra járnak. Itt 12
igazolt játékos van. Az U14 csapat 16 igazolt játékossal a Somogy-megyei bajnokság északi csoportjában szerepel és jelenleg 1. helyen áll, nagy esélye van a bajnoki
cím megszerzésére. Az U16 csapat a Somogy-megyei bajnokság közép csoportjának 1. helyén áll, 16 igazolt játékossal. Az U19 csapat a felnőtt csapattal együtt a
Somogy-megyei bajnokság 1. osztályában szerepel és jelenleg 4. a tabellán. Ez a csapat adja a játékosokat a felnőtt csapathoz. A 2014/2015 és 2015/2016. bajnoki
szezonban 6-7 saját nevelésű játékos épült be a felnőtt csapatba, ezzel a bajnokság egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapata vagyunk. Így is 3. helyen állunk a
bajnokságban. Célunk az, hogy ezeket a játékosokat megtartsuk és további fiatalokkal kiegészülve minél versenyképesebb csapatot építsünk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az Egyesület rendelkezésére áll a Sport u. 3. alatti központban található 15*30 méteres csarnok, amelyet az utánpótlás korú labdarúgók használnak edzésre a késő
őszi, téli és kora tavaszi időszakban, kb. 5 hónapon keresztül. Sajnos a csarnok minősége, állaga az utóbbi időszakban nagyon sokat romlott, a körülmények nem
megfelelőek. Csapataink hét közben minden nap délután 15 órától este 20 óráig folyamatosan használják a termet. Szeretnénk, ha a hidegebb hónapokban is
megfelelő szakmai munkát tudnának végezni csapataink, amelyhez elengedhetetlen a csarnok teljes felújítása. Jelenleg egy beton aljzatra fektetett linóleum a
padozat, amelyet szeretnénk korszerű parketta borításra cserélni. Szükséges a villamos hálózat és világítás korszerűsítése, a fűtés korszerűsítse, a néhol beázó tető
cseréje.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt hosszú távú és tudatos munkával felépített. Viszont ahhoz, hogy jól működjön, minden évben/évadban szükség van bizonyos célkitűzésekre, amelyeket meg
kell valósítani. A következő időszakban a legfontosabb a már felépített rendszer működtetése, finomhangolása. Minden edzőnk szakképzett. Jelenleg 1 B licenccel és
6 C licenccel rendelkező edzőnk van. Az egyik C licences edzőnk jelenleg végzi a B tanfolyamot. Az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolatunk kiváló, a térségből is sok
gyerek jár hozzánk edzésre. Ha így nő a játékosok száma, akkor további edzőket kell alkalmazni. Minden korcsoportban kell, hogy legyen csapatunk, amely biztosítja,
hogy a gyerekek mindig a saját korosztályukban tudjanak játszani.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési Programunk teljes mértékben igazodik a szakszövetség stratégiájához. A Marcali VFC a Bozsik Programban alközpontként szerepel. Célunk az, hogy
a térség kiemelkedő utánpótlás-nevelő központja legyünk. Ehhez szinte minden feltétel adott. A játékosok képzési folyamata az óvodás kortól a jelenlegi
negyedosztályú – későbbiekben reményeink szerint a harmad vagy másodosztályú – amatőr csapatig tart. Minden játékos szem előtt van, így pontosan nyomon
követhető a fejlődése és precízen felépíthető a játékos. A képzésnek a lehető legszélesebb alapokra kell támaszkodnia. Az óvodás/kisiskolás képzés(U7) keretében
heti 2 alkalommal, szakmailag felkészült edző tanítja meg a labdarúgás alapjait a kistérség óvodáiba, általános iskoláiba járó gyerekeknek. Nagyon komoly toborzó
munkával folyamatosan kutatjuk a gyerekeket az óvodákban, általános iskolákban így egyre nő a létszám. A gyerekekkel és a szülőkkel tudatosítani kell, hogy a
gyerekek felkutatásának a célja, hogy Marcali korosztályos csapataiba kerüljenek. Így biztosított egy folyamatos kiválasztás, amitől joggal várható, hogy kettő-három
év alatt a legtehetségesebb gyerekeket központosítja a Marcali Kistérség területéről. Ez a folyamat kitűnő alapot biztosíthat a Marcaliban működő gimnáziumban
sporttagozatos osztály indítására. Nagyon fontos, hogy a nevelés minőségét ne az eredményességen keresztül ítéljük meg, hanem úgy, hogy a rendszer mennyire
felkészült játékosokat nevel. Az természetes, hogy ha a képzés jól működik, akkor a korosztályos csapataink mindenképpen jól fognak szerepelni. Ez a terv jól
mutatja, hogy belátható időn belül a saját utánpótlásunk hogyan áll. Megmutatja, hogy az egyes posztokon, rövid időn belül milyen utódlás várható. Megmutatja, hogy
van-e utódja a kiöregedő játékosoknak vagy az esetleges piacképes fiatal játékosok Magyarországon magasabb osztályba eladhatók-e. Ennek a munkának már
látszanak a jelei, hiszen több labdarúgónkat vitt el a Kaposvári Bene Akadémia, a Hévíz SK, a Vasas Kuabala Akadémia. Illetve a kiemelt Bozsik tornákon
versenyképesek vagyunk, sőt le is győzzük Somogy-megye legjobb csapatait (Kaposvár, Siófok, Nagyatád). Az utánpótlás csapataink rendszerint a bajnoki címért
küzdenek. A felnőtt csapatban pedig folyamatosan mutatkoznak be az utánpótlás csapatokból feljövő játékosok. Aki "kiöregszik" az utánpótlásból és "nem fér be" a
felnőtt megyei 1. osztályú csapatba, az rendszerint a környék megyei 2. vagy 3. osztályú csapatiba igazol.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Minden, jól működő társadalomban fontos szerepet tölt be a sport. Egészségvédő, ember- és társadalomformáló hatása van. Korunk sajnálatos jellemzője az
egyének, családok, települések, országunk és az egész világ könyörtelen gazdasági harca, az érvényesülésért és az anyagi biztonságért való küzdelem. E
küzdelemben a fizikailag és szellemileg egyaránt jól felkészültek óriási előnyt szereznek. A sport számos olyan dologra felkészít, ami az élet más területén hasznossá
válhat. Aki a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartásának fontosságát, az ellenfél tiszteletét, a bírói döntések elfogadását, az megtanult veszíteni és
nyerni. Az igazi sportember képes a vesztés után újra felállni és tovább küzdeni, ezáltal a civil életben is hasznosabb, értékesebb tagja lesz a társadalomnak, mint aki
könnyen feladja a küzdést, vagy csak szabálytalan, törvénytelen úton tud eredményt elérni. A sportban megtanulunk társainkkal együtt küzdeni egy célért,
megtanulunk alkalmazkodni a változó feltételekhez és a társakhoz. Mindezek a tulajdonságok egy életen keresztül kísérik el azt, aki ezt fiatalon megtanulta,
megszokta. Ezeket az alapelveket követve építjük fel Egyesületünk működését. Ezáltal hozzájárulunk a térség társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Olyan edzők
foglalkoznak játékosainkkal, akik környezetükben elismertek. Célunk, hogy ezek a játékosok csapatban játszva minél több örömet szerezzenek saját maguknak,
családjaiknak, ismerőseiknek, városuknak és környékének, valamint a tehetségesebbek az egész országnak. Társadalmi hatás lehet például, ha a Marcaliban
működő Gimnáziumban a labdarúgást választó fiataloknak is köszönhetően végre létre tudnak hozni egy sporttagozatos osztályt. Gazdaságilag az Egyesület akkor
tud profitálni, ha a magasabb osztályban szereplő csapatok felfigyelnek egy-egy labdarúgónkra, és leigazolják őket. Ezen kívül, a sport egészségmegőrző,
egészségjavító hatásának köszönhetően, aki folyamatosan sportol, az várhatóan kevesebbet jár orvoshoz, kevesebbet költ gyógyszerekre és kevesebbet hiányzik a
munkahelyéről. Kockázat csupán abban az esetben van, ha a felépített rendszert a támogatás elapadása esetén nem tudnánk tovább működtetni. Összegezve: itt
egy hosszabb távon realizálódó társadalmi és gazdasági hatásról van szó.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Könyvelő, pénzügyi -, és
egyéb ügyintéző

Kategória

Képesíté
s

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Normál

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

160

12

129 000 Ft

36 120 Ft

1 981 440 Ft

160

12

129 000 Ft

36 120 Ft

1 981 440 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Könyvelő,
pénzügyi -, és
egyéb
ügyintéző

Indoklás

Az Egyesület hozzávetőlegesen 20 millió Ft-os költségvetéssel működik éves szinten. Jelenleg 7 edzőt alkalmaz, és 110 labdarúgónak nyújt
sportolási lehetőséget. Társadalmi munkát végző vezetés (elnök, alelnök, elnökség), így szükség van egy olyan pénzügyes kollégára, aki a
pénzügyeket kézben tartja, aki az edzők munkáját felügyeli. Így lehet csak biztosított a támogatás előírtaknak megfelelő felhasználása.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

975 633 Ft

10 058 Ft

20 116 Ft

1 005 807 Ft

1 005 807 Ft

2 001 556 Ft

2 011 614 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
beruházás

honlap fejlesztés

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

Egyéb

Kútfúrás

db

1

300 000
Ft

300 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Berendezési eszköz

szárítógép

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

1 350 000 Ft

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

Indoklás

honlap fejlesztés

A www.marcalivfc.hu honlap fejlesztése.

fűnyírótraktor tartozékkal

A Marcali VFC pályáin eddig Marcali Város Önkormányzat fűnyíró traktorai vágták a füvet. Ez a jövőben már nem megoldható,
ezért szükség van egy gép vásárlására.

Kútfúrás

A Sport u. 3. alatti telephelyen található centerpálya és edzőpálya locsolása fúrt kút segítségével történik. Szükség lenne
nagyobb vízmélység elérése, amelyhez a fúrt kút bővítésére, vagy újabb kút fúrására van szükség.

mosógép

Az egyesület összes labdarúgójának mezeit, kiegészítő sportfelszereléseit az egyesület mossa, a jelenleg használt mosógép már
elavult.

szárítógép

Az egyesület összes labdarúgójának mezeit, kiegészítő sportfelszereléseit az egyesület mossa, jelenleg nincs szárítógépe az
egyesületnek, amelyre a nyári időszak kivételével nagy szükség lenne.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

936 313 Ft

9 653 Ft

19 305 Ft

965 270 Ft

413 687 Ft

1 369 305 Ft

1 378 958 Ft

2016-04-26 19:59
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Sportcsarnok

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
sportcsarnok felújítása

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

2017-04-01

2017-05-31

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

2017-06-01

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
24 841 575
Ft
24 841 575
Ft

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

Indoklás

sportcsarnok felújítása

A Marcali, Sport u. 3. alatti telephelyen található 30*15 méteres csarnok teljes felújításra szorul. A késő őszi, téli, kora tavaszi
időszakban az utánpótlás csapatok közük U7-u14 korosztály ezt a csarnokot használja edzésre. A csarnok hétköznap 15 - 20
óráig 100 %-os kihasználtsággal működik. A sportcsarnok az 1960-as években épült és azóta kisebb felújításokat végeztek rajta.
A padlózata betonra fektetett 1 rétegű linóleum, amely a gyermekek ízületeire nincs jó hatással. A villamos hálózat, a fűtés
elavult, a tető néhol beázik. A csarnok felújítása elengedhetetlen.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Sportcsarnok

Beruházás
megnevezése

sportcsarnok
felújítása

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Csarnokfelújítás

8700
Marcali
Sport
3

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
55/1

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

420

Saját

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Sport u. 3. centerpálya

Nagy f.p.

Sport u. 3. edzőpálya

Kozma Andor u.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

8700
Marcali
Sport
3

55/1

105*70

Saját

40

0 Ft

8

Nagy f.p.

8700
Marcali
Sport
3

55/1

100*65

Saját

20

0 Ft

2

Nagy f.p.

8700
Marcali
Kozma Andor
Sporttelep

1

100-65

Saját

40

0 Ft

8

Megj.

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

2016-04-26 19:59
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

17 229 244 Ft

177 621 Ft

355 242 Ft

17 762 107 Ft

7 612 331
Ft

25 196 817 Ft

25 374 438 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-26 19:59

8 / 24

be/SFP-11225/2016/MLSZ
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

MARCALI VFC U19

18

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Somogy megyei I. osztály

Aktív

U16

MARCALI VFC U16

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Somogy megyei bajnokság

Aktív

U14

MARCALI VFC U14

14

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Somogy megyei bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

16

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

20

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Kiemelt Bozsik

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

15

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Kiemelt Bozsik

Aktív

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám
415526

2016-04-26 19:59

Versenyző neve
FAZEKAS ZSOMBOR

Átvevő sportszervezet
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA

Átigazolás időpontja
2015.08.26

Tehetségbónusz
15%
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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

2016-04-26 19:59

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

2016-04-26 19:59

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

2016-04-26 19:59

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

2016-04-26 19:59

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

50

7 000 Ft

350 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

pár

2

40 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

bója

szett

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

30

8 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

80

1 500 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

40

1 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

szett

2

5 000 Ft

10 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

10 000 Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

60

10 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

nm

200

2 000 Ft

400 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória
Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)
5 000 Ft

Igénybevett órák száma / hó
30

Hónapok száma
1

Bérleti díj összesen (Ft)
150 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése
Sportcsarnok

Indoklás
Téli felkészülés, illetve téli utánpótlás tornák rendezése, a több éves hagyományoknak megfelelően.

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

Kőrösi András B licence
folyamatban

EKHO

80

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

TANC1309-00378

EKHO

60

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

TANC1408-00790

EKHO

60

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

TANC1300-00033

EKHO

60

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

2016-04-26 19:59
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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

TANC1433-01359

EKHO

60

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

TANC1408-00797

EKHO

60

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

Kőrösi András B licence
folyamatban

UEFA B

U13

10

12

Kőrösi András B licence
folyamatban

UEFA B

U11

10

12

TANC1309-00378

MLSZ
Grassroots C

U19

10

16

TANC1408-00790

MLSZ
Grassroots C

U16

10

16

TANC1300-00033

MLSZ
Grassroots C

U14

10

14

TANC1433-01359

MLSZ
Grassroots C

U9

10

16

TANC1408-00797

MLSZ
Grassroots C

U7

10

10

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 565 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

3 500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

150 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 200 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

15 415 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

13 830 725 Ft

142 585 Ft

285 170 Ft

14 258 479 Ft

1 584 275 Ft

15 700 170 Ft

15 842 755 Ft

2016-04-26 19:59
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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)

UEFA "B" tanfolyam

1

300 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

1

150 000 Ft
450 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

221 573 Ft

2 284 Ft

4 569 Ft

228 427 Ft

228 427 Ft

454 569 Ft

456 853 Ft

2016-04-26 19:59
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-26 19:59
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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

20 116 Ft

20 116 Ft

10 058 Ft

30 174 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

19 305 Ft

19 305 Ft

9 653 Ft

28 958 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

355 242 Ft

355 242 Ft

177 621 Ft

532 863 Ft

Utánpótlás-nevelés

285 170 Ft

285 170 Ft

142 585 Ft

427 755 Ft

Általános képzés

4 569 Ft

4 569 Ft

2 284 Ft

6 853 Ft

Összesen

684 402 Ft

1 026 603 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása,
a támogatás elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása,
a támogatás elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása,
a támogatás elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal

Utánpótlás-nevelés

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása,
a támogatás elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal

Általános képzés

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása,
a támogatás elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal
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be/SFP-11225/2016/MLSZ
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: Marcali, 2016. 04. 26.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Csehkis 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 ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Marcali, 2016. 04. 26.
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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:
2016-04-08 10:51:05
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:
2016-04-06 12:29:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-19 18:20:31
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 18:22:35
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:30:05
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 18:23:12
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:15:27
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:16:56
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:23:27
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:14:02
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-19 18:33:09
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:09:32

Kelt: Marcali, 2016. 04. 26.
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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

7

8

14%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

7

8

14%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

16

18

13%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

16

18

13%

U15

fő

16

18

13%

U14

fő

10

12

20%

U13

fő

15

18

20%

Egyéb indikátorok

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

975 633 Ft

10 058 Ft

20 116 Ft

1 005 807 Ft

1 005 807 Ft

2 001 556 Ft

2 011 614 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

18 165 557 Ft

187 274 Ft

374 547 Ft

18 727 377 Ft

8 026 018 Ft

26 566 122 Ft

26 753 396 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

936 313 Ft

9 653 Ft

19 305 Ft

965 270 Ft

413 687 Ft

1 369 305 Ft

1 378 958 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

17 229 244 Ft

177 621 Ft

355 242 Ft

17 762 107 Ft

7 612 331 Ft

25 196 817 Ft

25 374 438 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

13 830 725 Ft

142 585 Ft

285 170 Ft

14 258 479 Ft

1 584 275 Ft

15 700 170 Ft

15 842 755 Ft

Képzés

221 573 Ft

2 284 Ft

4 569 Ft

228 427 Ft

228 427 Ft

454 569 Ft

456 853 Ft

- ebből általános képzés

221 573 Ft

2 284 Ft

4 569 Ft

228 427 Ft

228 427 Ft

454 569 Ft

456 853 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

33 193 487 Ft

342 201 Ft

684 402 Ft

34 220 090 Ft

10 844 528 Ft

44 722 417 Ft

45 064 618 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 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_1459938551.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2016-04-06 12:29:11) 4ea78df5f0a249881d37228d23fc4eb4f4c64788ecc4b90f1c07e845399b0d52
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv_1461691407.docx (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-26 19:23:27)
a491fbc813ceae176891f577653a541ef00220eed90e5615a85b73d65a5d892f
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
letesitmenykihasznaltsag_1461690842.docx (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-26 19:14:02)
90a7a685dd48add010450f790d9399183ccdd11a4bfe5636e7ddaafa10b83d2e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1460105465.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2016-04-08 10:51:05) eed11bffb318a34d0471dfc2ec305c792ebc67a94590756f51bd167e3df81621
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutalasigazolas-mvfc20160420_1461687755.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-26 18:22:35)
f9742d2395f028636b46a4246ab28da2db29e0100bb82127df1bdff1ba4017a9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_marcali_varosi_futball_klub_18632_1461082831.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-19 18:20:31)
79875b3fd4184a9a7176fc3f6dc4b1dbd2274ae9a2a7d5800c48bd1fed8ba141
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesiengedely_1461691016.docx (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2016-04-26 19:16:56) 84ef6a0f7ad79ac76ab407e896bf0a4c47cc5dd298e1326cd1e52048b7245f92
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
epitesiengedely_1461690927.docx (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2016-04-26 19:15:27) 84ef6a0f7ad79ac76ab407e896bf0a4c47cc5dd298e1326cd1e52048b7245f92
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
egyuttmukodesimegallapodas_1461691805.docx (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-26 19:30:05)
3037eadea28e2e2299fa99652bc55a6dca8d8bd071bb0338c549db80a1dbee28
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
marcali_55-1_1461687792.jpg (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2016-04-26 18:23:12) 468236d39a5975759fada8b2e3ede6f848cf17196f0d5dc2d237f53d6dc5f63f
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
birkozo-2015-g_1461083589.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-19 18:33:09) 115622ea0c24ec9e8b5fa73ff75adaf8718b7b9a98c9467aadbc288acf32d3da
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
birkozo-2015-g_1461690572.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-26 19:09:32) 115622ea0c24ec9e8b5fa73ff75adaf8718b7b9a98c9467aadbc288acf32d3da
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