
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Üstökös FC Győr

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2677

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18972986-1-08

Bankszámlaszám  58600300-11103994-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9029  Város  Győr

Közterület neve  Sárási  Közterület jellege  út

Házszám  1/B  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9029  Város  Győr

Közterület neve  Sárási  Közterület jellege  út

Házszám  1/B  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 288 95 80  Fax  +36 96 331 009

Honlap  www.ustokosfc.hu  E-mail cím  skgeo.katona@tonline.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Katona Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 288 95 80  E-mail cím  skgeo.katona@tonline.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Talabér Tamás +36 20 323 45 20 ustokosfc2000@gmail.com

Szalóki Richárd +36 30 454 10 11 szalokirichard@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 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 6 MFt 7 MFt 30 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3 MFt 1 MFt 3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 13 MFt 40 MFt 90 MFt

Egyéb támogatás 5 MFt 3 MFt 9 MFt

Összesen 27 MFt 51 MFt 132 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 19 MFt 28 MFt 30 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Anyagköltség 1 MFt 3 MFt 3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 12 MFt 16 MFt 19 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 1 MFt 78 MFt

Összesen 34 MFt 48 MFt 131 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 34 MFt 48 MFt 130 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 1 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)

9 878 728 Ft 197 575 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

33 651 654 Ft 673 022 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 23 958 575 Ft 479 171 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

Csapatainkat 2005 évtől versenyeztetjük az NB II. up. bajnokságokban. 2007 és 2010 között 3 évig az NBI. I U15 és U13 bajnokságban is szerepeltünk. Jelenleg 12
csapatot versenyeztetünk az MLSZ versenyrendszerében. Az U19, U17, U15, és U14 korosztályok az NBII. bajnokságban, az U13, U12, U11, U10, U9, U8, U7, U6
korosztályok az OTP Bank BOZSIK Programban és a regionális Kölyökliga bajnokságban szerepelnek. Egyesületünk az OTP Bank Bozsik Programban alközponti
szerepet tölt be. Feladatunk többek között a kiemelt tehetségek gondozása, képzése. 2016.04.18. állapot szerint 340 igazolt, ebből 185 versenyengedélyes
játékosunk van az U19 korig. A Sportprogram indításakor 2011. 08. hónap végén 193 igazolt, ebből 87 versenyengedélyes játékosunk volt. Ez az igazolt játékosok
esetében 76%-os, a versenyengedélyes játékosok esetében 112%-os növekedést jelent 5 év alatt. Sportolóink nevelésével, fejlesztésével 13 labdarúgó szakedzőnk
(2 fő kapusedző) és 1 erőnléti edzőnk foglalkozik. (UEFA „A”: 4fő, UEFA „B”: 3fő, MLSZ „C”: 4fő MLSZ „D”: 2fő) 2015/2016 bajnoki időszakban 6 játékosunkat
továbbítottunk magasabb szintű utánpótlás nevelési központba. (4 fő Győri ETO FC, 2 fő Gyirmót SE.). A 2015-16-os szezonban 5 játékosunk került át az ETO FC
különböző korosztályaiba. Az NB II. bajnokságban szereplő 4 csapatunk az utóbbi évek bajnokságaiban kiegyensúlyozottan és jól teljesítettek. Az edzések helye:
Bácsa FC Sporttelep és Széchenyi István Egyetem Sporttelepe. Teremedzések helye: U6-U11 Tulipános Iskola Tornacsarnoka és Deák Ferenc Szakközépiskola
Tornacsarnoka, illetve az U12-U19 Adyváros Sportcsarnok műfüves pályái. Mindegyik bérlemény. 2013 év június hónapban TAO támogatás segítségével
korszerűsítettük a Bácsa FC sporttelep világítását. Ezáltal megnöveltük a kihasználható edzésidőt. Az idei TAO évben átépítjük és felújítjuk a Bácsa FC sporttelep
elavult öltöző épületét és egy új öltöző építését tervezzük, hogy meg tudjunk felelni az MLSZ infrastrukturális előírásainak. 

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

A sportfejlesztési program segítségével végrehajtott tömegesítés következtében egyesületünknek jelenleg 340 igazolt utánpótlás korú játékosa van, és 12 csapatot
versenyeztetünk az MLSZ versenyrendszerében. Pályázatunk a Bácsa FC sporttelepén rendelkezésre álló gyakorló terület műfűvel történő borítása. Ennek
szükségességét a korábban kihangsúlyozott magas gyermeklétszám edzésidejének és minőségének javítása indokolja. A már elhasznált, rossz minőségű terület
korszerűsítése nagymértékben elősegíti a magas szintű teljesítmény elérését, ezen kívül igazodik az MLSZ által az alközpontok számára előirányzott létesítményi
feltételeknek való megfeleléshez. A pálya kialakításának megvalósítását azért ezen pályázat segítségével kívánjuk megoldani, mert a rendelkezésre álló terület
mérete nem teszi lehetővé az Országos Pályaépítési Program által szabványban meghatározott 40 x 60 m-es pálya kialakítását, viszont a szintén szabványnak
számító 20 x 40-es területnél lényegesen nagyobb hely áll rendelkezésre, amelyet pazarlás lenne leszűkíteni. A későbbiekben, az önkormányzat által
egyesületünknek ígért terület birtokba vétele esetén nagyméretű műfüves pálya kialakítását szeretnénk megvalósítani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2017.05.22. és 2017.07.21. között. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: folyamatos. Gyógyszerek,
diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: folyamatos. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: - folyamatos 2016.07.01-2017.06.30.
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: nincs Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: nincs Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: - 2 részletben, 2016.12.31-ig és 2017.06.15.-ig. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016.08.08-08.16., 2017.06.19-23.
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2016.07.01-2017.06.30. negyedéves kifizetések a
negyedév végén. 

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi programunk szerves folytatása a 2011/12-esidőszaktól beadott és az MLSZ által
jóváhagyott sportfejlesztési programoknak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: Az egyesület fontos célja Győr-Moson-Sopron megye, Győr
város és térsége polgárai számára a sport és ezen belül elsősorban a labdarúgás megszerettetése, számukra sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség
biztosítása, az ifjúsági és tömegsport, a diáksport támogatása. Szabadidős- és tömegsport programok szervezése. A sport, mint testi-lelki nevelés népszerűsítése a
labdarúgáson keresztül. Minőségi versenysport terén fő feladatunk: Élversenyzők kinevelése Labdarúgó akadémiák és NB I-s klubok, elsősorban a Győri ETO FC
számára. Ezt a feladatot sikerül jól teljesítenünk. Jelenleg is sok nálunk nevelkedett játékos tud élni ezzel a lehetőséggel. Tömegesítés: A 2015/2016 évben tervezett
infrastruktúra-fejlesztések további tömegesítést tesznek lehetővé. Infrastruktúra-fejlesztés: Korszerűsítettük a sporttelep világítását, megnövelve a kihasználható
edzésidőt. Új kispadokat építtettünk, mobil lelátókat telepítettünk, korszerűsítettük a pálya karbantartási berendezéseinket. Folyamatban van a Bácsa FC sporttelepen
az új kiszolgáló létesítmény építése és az elavult öltöző épület felújítása. Kiemelt figyelmet fordítunk edzőink képzésére. Az előző évben 2 edzőnk szerzett UEFA „A”
diplomát. Egyesületünk évek óta elkötelezett híve a nők labdarúgásba való bevonásába. Egyesületünk egyik UEFA „B” licenszes edzője is egy hölgy. Az elmúlt 2
bajnoki évben 3 lányt továbbítottunk a Győri ETO FC utánpótlás bázisához. Fontosnak tartjuk a nézőszám növelését a bajnoki mérkőzéseken. Egyesületünk honlapja
tájékoztat a nyilvánosságra tartozó eseményekről, az egyesületi élet történéseiről. Folyamatosan frissülő WEB oldalt üzemeltetünk, ahol a szülőkkel és a játékosokkal
egyaránt tartjuk a kapcsolatot. A helyi és országos szintű médiákkal a kommunikációt és a kapcsolatot próbáljuk szorosabbá tenni. A gazdálkodásunkban a meglévő
erőforrásainkat a lehető legjobban kihasználva arra törekszünk, hogy biztosítsuk az egyesületünkben folyó munka zökkenőmentességét, a folyamatos fejlődést és
egyesületünk hosszú távú stabilitását. Pályázatunk jóváhagyása fontos a céljaink megvalósításához. 

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

Várt társadalmi hatások: 1. Győr város és környéke egészséges életmódjának elősegítése azáltal, hogy több gyermek és hozzátartozó kerül közelebbi kapcsolatba a
labdarúgással. Az egyesületünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a labdarúgás ismét a tömegek mindennapi sportja legyen, és ezáltal a magyar lakosság
körében újra elfoglalja méltó helyét. 2. Emberi kapcsolatok kiépítése és erősítése a sportesemények, az egyesületi élet által. 3. Közösségi, társadalmi események
szervezésének lehetősége. Családi sportnapokat tartunk a környék óvodáinak, iskoláinak bevonásával. A gyerekfoci népszerűsítése a közoktatási intézményekben. A
mindennapos testnevelés keretein belül a velünk szorosabb kapcsolatban álló iskolákban rendszeres délutáni sportfoglalkozások keretein belül bevonni őket az
egyesületi munkába. A „kölyökatlétikai” program mintájára helyi szinten, játékos módon eljuttatni a labdarúgás alapjait a legfiatalabbakhoz. 4. Amatőr közösségek,
baráti társaságok számára a tömegsport biztosításának lehetősége. Várt gazdasági hatások: 1. Az önkormányzat támogatásának elnyerése (a minőségi
infrastruktúrát más, az önkormányzat szempontjából fontos célokra is fel lehet használni). Jelenlegi önkormányzat az önmagában is életképes, színvonalas
utánpótlás nevelést végző egyesületeket - mint amilyen a mi egyesületünk is – elkötelezetten támogatja. 2. A térség cégeinek, támogatóinak hatékonyabb
bevonásának lehetősége az egyesület és a labdarúgás életébe (jobb infrastruktúra – jobb szakmai munka – jobb eredmények – jobb reklámhordozói pozíció – több
szponzorációs lehetőség). 3. A növekvő gyereklétszámmal az egyesületi hozzájárulások is nőnek, ezáltal stabilabb alapra kerül az egyesület gazdasági léte. 4.
Munkahelyteremtés: az egyesületben sportoló gyerekek létszámának növekedésével új munkahelyeket tudunk teremteni (sport- és gazdasági szakember, kiszolgáló
személyzet). Amennyiben a sportfejlesztési programunkat nem sikerül megvalósítanunk, illetve végigvinnünk, a gyereklétszám csökkenésének kockázatával kell
számolnunk.

be/SFPHPM01-11129/2016/MLSZ

2016-09-23 11:38 4 / 26



Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 42 38 100 Ft 1 600 200 Ft

Berendezési eszköz ülőpad fogassal db 1 73 152 Ft 73 152 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 54 864 Ft 54 864 Ft

Berendezési eszköz labdatartó doboz db 2 33 528 Ft 67 056 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 2 32 004 Ft 64 008 Ft

Berendezési eszköz összecsukható asztal db 6 45 546 Ft 273 276 Ft

Berendezési eszköz szék db 53 11 000 Ft 583 000 Ft

Berendezési eszköz salgo polc raktárba db 3 11 990 Ft 35 970 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy öltözőbe db 1 91 000 Ft 91 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

ultrahangterápiás készülék db 1 110 000 Ft 110 000 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 39 900 Ft 39 900 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új db 1 10 623 680
Ft

10 623 680 Ft

13 816 106 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öltöző szekrény Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

ülőpad fogassal Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

asztal bírói öltözőbe Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

labdatartó doboz Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

öltöző pad Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

összecsukható asztal Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

szék Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

salgo polc raktárba Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.

masszázságy öltözőbe Az előző évi pályázatban jóváhagyott, 2016. nyarán átadásra kerülő új kiszolgáló épület (öltözők, szertár, kondicionáló és
rehabilitációs terem, vizsgáló, közösségi helyiség, tároló) berendezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges berendezési tárgy.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

ultrahangterápiás készülék Sérült játékosok kezelésére, rehabilitációjára. Alkalmas izomgörcsök, izomfájdalmak, ízületi-és íngyulladások, ízületi kopások,
elhúzódó törések, szájzár, derékfájás kezelésére, vmint oldatok, krémek, hatóanyagok bevitelére.

számítógép, laptop Az edzés és mérkőzés elemző program futtatásához, az egyesületi dokumentáció vezetéséhez szükséges nagyobb
teljesítményű hordozható számítógép (laptop).

nyomtató A működéshez szükséges nyomtatványok, mérkőzésjegyzőkönyvek,felmérési eredmények,adatlapok nyomtatásához szükséges.
(Canon MG 5650)

9-21 személyes kisbusz új Csapataink szállításához szükséges, B kategóriájú jogosítvánnyal is használható kisbusz. Bozsik Alközpontként feladatunk az
alközpont egyesületeiből történő tehetségek kiválasztása és számukra magasabb szintű fejlődési lehetőség biztosítása. Ennek
működésében a legnagyobb akadályt a gyerekek edzésre történő eljuttatása jelenti. Ezt a problémát igyekszünk kiküszöbölni a
buszok beiktatásával. Ezen kívül a kisebb korosztályok tornákra történő eljutásában nyújt rendkívüli segítséget. Az egyesületünk
utazási költségeinek kiadásait nagymértékben csökkenti.

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)

9 582 366 Ft 98 787 Ft 197 575 Ft 9 878 728 Ft 4 233 740 Ft 14 013 681 Ft 14 112 468 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályaépítés műfüves félpálya építés 2017-05-22 2017-07-21 2017-08-21 45 759 014
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

festés 2016-10-10 2016-11-01 2016-11-02 1 305 239
Ft

47 064 253
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

műfüves félpálya építés Nem szabvány méretű, 37x60 m-es műfű borítású gyakorló pálya létesítése. Az edzések minőségének és idejének növelése
érdekében szükséges a nagypálya mögötti, rossz minőségű gyakorló terület, nagyobb igénybevételt is kibíró, műfűvel borított, jól
meg megvilágított edzőterületté való átalakítása. A meglévő terület nagysága nem teszi lehetővé a Pályaépítési Programban
meghatározott 40x60-as méretű pálya létesítését, viszont a kisebb szabványú pálya építésével a rendelkezésre álló terület nagy
része haszontalanná válna. A Bozsik programban betöltött alközponti szerepünknél fogva az MLSZ iránymutatása is megkívánja,
hogy nagyobb méretű, műfüves területet tudjunk biztosítani.

festés A 2015/2016 évi program során átépített öltöző épület szükségszerű festés-mázoló munkái

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályaépítés műfüves
félpálya építés

Edzőterület 9030
Győr
Vámosi út
2

13542/5 Saját

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

festés Öltöző 9030
Győr
Vámosi út
2

13542/5 Bérelt

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

U7 Műfüves félpálya a félpálya fele 4 óra 14

U9 Műfüves félpálya a félpálya fele 6 óra 26

U11 Műfüves félpálya a teljes félpálya 2 óra 22

U13 Műfüves fépálya a teljes félpálya 2 óra 19

U14 Műfüves fépálya a teljes félpálya 2 óra 20

U15 Műfüves fépálya a teljes félpálya 2 óra 19
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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

U17 Műfüves fépálya a teljes félpálya 4 óra 20

U19 Műfüves fépálya a teljes félpálya 4 óra 20

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

Jelenleg használt
ingatlanok

megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Széchenyi István Egyetem
Sporttelepe

Nagy f.p. 9026
Győr
Körtöltés utca
7

11691 108x68 Bérelt 40 7 000 Ft 10

Adyváros Sportcsarnok Edzőcs. 9027
Győr
Szauter utca
4

10287 40x20 Bérelt 70 8 000 Ft 2

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

Nem

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

Igen

2016/17 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. 32 642 116 Ft 336 517 Ft 673 022 Ft 33 651 654 Ft 14 422 137
Ft

47 737 275 Ft 48 073 792 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 ÜSTÖKÖS FC GYŐR U19 26 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2. Aktív

U17 ÜSTÖKÖS FC GYŐR U17 20 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 1. Aktív

U15 ÜSTÖKÖS FC GYŐR U15 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. Aktív

U14 ÜSTÖKÖS FC GYŐR U14 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 6 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 5 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 17 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 13 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 21 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 17 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 17 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U16 Üstökös FC GYŐR-BÁCSA 16 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 Üstökös FC GYŐR-BÁCSA 16 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

510651 TÓTH PATRIK ATTILA ETO FUTSAL KFT. 2015-07-21 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 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

U11 Üstökös FC 8 futsal UP torna U11 v. alatta Aktív

U13 Üstökös FC 8 futsal UP torna Aktív

U15 Üstökös FC 8 futsal UP torna Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz medicinlabda 2kg db 10 4 981 Ft 49 810 Ft

Sporteszköz keresztkoordinációs létra db 1 12 761 Ft 12 761 Ft

Sporteszköz bója szett 2 8 306 Ft 16 612 Ft

Sporteszköz plyobox szett 1 46 550 Ft 46 550 Ft

Sporteszköz bosu db 6 41 397 Ft 248 382 Ft

Sporteszköz fitball labda 75 cm db 4 2 365 Ft 9 460 Ft

Sporteszköz fitball labda 65 cm db 4 2 111 Ft 8 444 Ft

Sporteszköz fitball labda 55 cm db 6 1 689 Ft 10 134 Ft

Sporteszköz agility band db 4 17 955 Ft 71 820 Ft

Sporteszköz mini band xl (erős) db 10 1 530 Ft 15 300 Ft

Sporteszköz mini band xl (közepes) db 10 1 330 Ft 13 300 Ft

Sporteszköz mini band (gyenge) db 10 998 Ft 9 980 Ft

Sporteszköz egyensúlyozó korong db 10 4 655 Ft 46 550 Ft

Sporteszköz ugrálókötél db 20 658 Ft 13 160 Ft

Sporteszköz medicinlabda 4 kg db 10 6 643 Ft 66 430 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 865 Ft 86 500 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 100 7 641 Ft 764 100 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 100 2 454 Ft 245 400 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 200 998 Ft 199 600 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 100 1 995 Ft 199 500 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 100 9 170 Ft 917 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 70 4 648 Ft 325 360 Ft

Sportfelszerelés sporttáska (háti) db 30 3 651 Ft 109 530 Ft

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

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

Diagnosztikai eszköz pulzusmérő csom 1 631 756 Ft 631 756 Ft

Diagnosztikai eszköz Súlypontemelkedés mérő db 1 18 620 Ft 18 620 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Bácsa FC Sporttelep Élőfüves pálya 166 Ft 40 10 66 400 Ft
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2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Széchenyi István Egyetem
Sporttelepe

Élőfüves
pálya

4 655 Ft 40 10 1 862 000 Ft

Adyváros Sportcsarnok Sportcsarnok 3 990 Ft 70 2 558 600 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Bácsa FC Sporttelep A sporttelepen tartjuk az edzéseket (a feltöltött edzésterv szerint), bajnoki mérkőzéseket, Bozsik tornákat. Sportszakmai
programunk megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Széchenyi István Egyetem
Sporttelepe

A sporttelepen tartjuk az edzéseket (a feltöltött edzésterv szerint), bajnoki mérkőzéseket, Bozsik tornákat. Sportszakmai
programunk megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adyváros Sportcsarnok A sportcsarnokban tartjuk téli időszakban az edzéseket (a feltöltött edzésterv szerint), tornákat. Sportszakmai programunk
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

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 250 EKHO 160 12 212 802 Ft 42 560 Ft 3 064 349 Ft

Edző 2138 Egyéb 88 12 99 751 Ft 24 239 Ft 1 487 880 Ft

Edző KPTANA1401-665 Egyéb 88 12 133 001 Ft 32 319 Ft 1 983 840 Ft

Edző 3672 Egyéb 88 12 66 501 Ft 16 160 Ft 991 932 Ft

Edző 2341 Egyéb 88 12 99 751 Ft 24 239 Ft 1 487 880 Ft

Edző TANC1501-01504 Egyéb 88 12 66 501 Ft 16 160 Ft 991 932 Ft

Edző TANC1307-00338 Egyéb 88 12 66 501 Ft 16 160 Ft 991 932 Ft

Edző 648 Egyéb 88 12 66 501 Ft 16 160 Ft 991 932 Ft

Edző 2454 Egyéb 88 12 49 875 Ft 12 120 Ft 743 940 Ft

Edző 439 Egyéb 88 12 66 501 Ft 16 160 Ft 991 932 Ft

Edző 1730 Egyéb 88 12 66 501 Ft 16 160 Ft 991 932 Ft

Egyéb technikai vezető Egyéb 88 12 49 875 Ft 12 120 Ft 743 940 Ft

Egyéb pályakarbantartó Egyéb 88 12 49 875 Ft 12 120 Ft 743 940 Ft

Edző 7323 Egyéb 88 12 49 875 Ft 12 120 Ft 743 940 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

technikai vezető Egyesület technikai ügyeit intézi

pályakarbantartó Feladata a pálya karbantartása, mérkőzésekre történő előkészítése. (Fűnyírás, öntözés, vonalazás...)
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

250 UEFA A U19 8 26

2138 UEFA B U17 8 20

KPTANA1401-665 UEFA A U15 8 19

3672 UEFA B U14 8 20

2341 UEFA B U7 4 14

TANC1501-01504 MLSZ Grassroots
C

U9 6 15

TANC1307-00338 MLSZ Grassroots
C

U11 8 15

648 UEFA B U13 8 19

2454 MLSZ D U16 8 16

439 UEFA A U18 8 16

1730 UEFA B U13 8 16

7323 MLSZ D U11 8 15

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 485 683 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 650 376 Ft

Személyszállítási költségek 1 662 516 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 487 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 665 006 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 16 951 301 Ft

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

Összesen 25 901 882 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)

23 239 818 Ft 239 586 Ft 479 171 Ft 23 958 575 Ft 2 662 064 Ft 26 381 053 Ft 26 620 639 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

197 575 Ft 197 575 Ft 98 787 Ft 296 362 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 673 022 Ft 673 033 Ft 336 517 Ft 1 009 539 Ft

Utánpótlás-nevelés 479 171 Ft 479 172 Ft 239 586 Ft 718 757 Ft

Összesen 1 349 768 Ft  2 024 658 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Győr, 2016. 09. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Katona Tibor (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: Győr, 2016. 09. 23.
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Győr, 2016. 09. 23.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 13 15 15%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 8 9 13%

Edzőtáborok száma db 6 6 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 260 360 38%

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 22 22 0%

U18 fő 24 24 0%

U17 fő 14 16 14%

U16 fő 19 20 5%

U15 fő 50 50 0%

Egyéb indikátorok

U12-13 fő 45 45 0%

U10-11 fő 38 39 3%

U7-9 fő 45 46 2%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 42 224 482 Ft 435 304 Ft 870 597 Ft 43 530 382 Ft 18 655 877 Ft 61 750 956 Ft 62 186 260 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 582 366 Ft 98 787 Ft 197 575 Ft 9 878 728 Ft 4 233 740 Ft 14 013 681 Ft 14 112 468 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

32 642 116 Ft 336 517 Ft 673 022 Ft 33 651 654 Ft 14 422 137 Ft 47 737 275 Ft 48 073 792 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

23 239 818 Ft 239 586 Ft 479 171 Ft 23 958 575 Ft 2 662 064 Ft 26 381 053 Ft 26 620 639 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 65 464 300 Ft 674 890 Ft 1 349 768 Ft 67 488 957 Ft 21 317 941 Ft 88 132 009 Ft 88 806 899 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 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)

ustokosalairasinyilatkozatustoko_1461305912.pdf (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2016-04-22 08:18:32)
09ee2e3df7cbd6383d296c30c4da73a651d01a8e9373d339bd3bcd0f82d18119

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

finanszirozasiterv_1462199216.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 16:26:56) 557db975b67a223f9dfda142c6f641e0f3014bd3f6033da49ae12d2a0fae6039

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasimodeskihasznaltsag_1462199200.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 16:26:40)
557db975b67a223f9dfda142c6f641e0f3014bd3f6033da49ae12d2a0fae6039

Egyéb dokumentumok

arajanlat_sportfelszereles_1471561939.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2016-08-19 01:12:19)
a227dad207b671dc1b514d03fc07e6345d4a8462db27eb58bf06a5e8af2b3cfb

arajanlat_pulzusmero_polar_cardio__1471561959.pdf (Hiánypótlás melléklet, 573 Kb, 2016-08-19 01:12:39)
fec1b9cfa82f43d3ec03022efa37b2931916b80cb690e56d0a439247c2fc01c2

osszecsukhato_asztal_nyilatkozat_aj_1471570253.pdf (Hiánypótlás melléklet, 229 Kb, 2016-08-19 03:30:53)
fe97c6928272fb05066235c3fd670739b3a60c5ebf71d5508aae4accfd48a855

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

ustokoskivonatustokos_1461305954.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-22 08:19:14)
7923c6d1bca965304ea546ee94d4de7e576e6cb88e06c7869bf02fca6b4818c0

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

igazgatasiszolgdijbefizigazolas_1462144391.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-05-02 01:13:11)
7e7af2b85d9724ee642997cd2007c0ce903250f79fb2a2d1dd04a5c01121d959

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

ustokoskoztartozasmentesadatbazis_1461305975.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2016-04-22 08:19:35)
681fdb746111a5f3dc6350a56a2f77f4454f44a008f1f926b835d6264c2f23d1

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

engedely_1462199274.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 16:27:54) 557db975b67a223f9dfda142c6f641e0f3014bd3f6033da49ae12d2a0fae6039

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

engedely_1462199241.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 16:27:21) 557db975b67a223f9dfda142c6f641e0f3014bd3f6033da49ae12d2a0fae6039

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

hosszutavupalyaberletiszerzodes_1462199375.pdf (Szerkesztés alatt, 692 Kb, 2016-05-02 16:29:35)
9b17f2fe79ffdabe26de18e429df6a633e5b3e89801f57d1ff2c80b2439d39da

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

tullap_masolat_1471561558.pdf (Hiánypótlás melléklet, 149 Kb, 2016-08-19 01:05:58)
84f03db0da0c5395006cfb91c860c92a4838e1c2586b97c640f5fc1626503ee7

tulajdonilap_1462199341.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-05-02 16:29:01) 557db975b67a223f9dfda142c6f641e0f3014bd3f6033da49ae12d2a0fae6039

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

reszletes_koltsegterv_festes_1471597746.pdf (Hiánypótlás melléklet, 190 Kb, 2016-08-19 11:09:06)
fce5736169a56b8165d62a5110e1fbc4b748016eb10413d6e2de97d489c4de5b

mufuves64x37mpalyaepitesajanat_1462199176.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 16:26:16)
fe6f710480981855b98b96c3b4b0117591d13906028e9cc62bb40d6078f5694a

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

osszecsukhato_asztal_nyilatkozat_aj_1471570178.pdf (Hiánypótlás melléklet, 229 Kb, 2016-08-19 03:29:38)
fe97c6928272fb05066235c3fd670739b3a60c5ebf71d5508aae4accfd48a855

oltozoberendezesekmuszakitartalo_1462198584.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2016-05-02 16:16:24)
72f07f92e3101e56c1558f54d5268878aafc4c8a85084eeb02d4b14e543d5510

fordtourneocustomkombi9fosbus_1462198607.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-05-02 16:16:47)
dd94facbb1d8b0fec6be99e4448cf6dbd9bbb422207a8d5f73927ca6973a671e

mufuves64x37mpalyaepitesmuszak_1462198637.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 16:17:17)
fe6f710480981855b98b96c3b4b0117591d13906028e9cc62bb40d6078f5694a

nyomtatolaptop_1462198663.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2016-05-02 16:17:43) 8a48ff54cd3162c64c580dac6dfe5e4726ac63b56ba119cc013908bf86ff34cc
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