
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE

A kérelmező szervezet rövidített neve  MMSZ SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3872

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18519819-1-43

Bankszámlaszám  11702067-20002097-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1125  Város  Budapest

Közterület neve  Szarvas Gábor  Közterület jellege  út

Házszám  58-60  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1125  Város  Budapest

Közterület neve  Szarvas Gábor  Közterület jellege  út

Házszám  58-60  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 418 24 05  Fax  -

Honlap  www.maltai.hu  E-mail cím  kiss.david@maltai.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Vecsei Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 942 17 39  E-mail cím  vecsei@maltai.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth keve +36 70 418 24 05 toth.keve@maltai.hu

Kiss Dávid +36 30 554 14 71 kiss.david@maltai.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 12 MFt 12 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,14 MFt 1 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 98,4 MFt 130,97 MFt

Egyéb támogatás 0,5 MFt 21 MFt 40 MFt

Összesen 0,64 MFt 132,4 MFt 183,97 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 32,8 MFt 5,76 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 10,3 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 21 MFt 100 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,5 MFt 44 MFt 40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 23,5 MFt 38,21 MFt

Összesen 0,5 MFt 131,6 MFt 183,97 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 53,9 MFt 10,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 10,3 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

27 901 686 Ft 558 034 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

93 635 897 Ft 1 872 718 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 434 738 Ft 188 695 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

2013-ban alapította meg a Máltai Szeretetszolgálat a Málta SE-t, azzal a céllal, hogy az országban élő hátrányos helyzetű gyerekeknek és kamaszoknak szervezett
körülmények között biztosítsa az egészséges időtöltést. A Máltai SE alapvető célja, hogy a városok, falvak telepi roma és a hátrányos sorsú gyermekinek sportolási
lehetőséget biztosítson. Tevékenységünk 6 településen 140 utánpótláskorú játékost ér el közvetlenül, közvetetten több száz gyerek életmódja változott meg.
Egyesületünk az elmúlt 2 évben, a Magyar NB2 felnőtt férfi futsal csapatot indított a bajnokságban, amelynek egyik célja, hogy a csapat példáján mutassuk be, hogy
nincs lehetetlen, a célok teljesülhetnek, még ott is, ahol a hátrányos helyzet miatt egyébként nem szokott. Azért, hogy sportszakmai munka és hitele is legyen a klub
munkájának, ezért az egyesület szakmai irányítását UEFA licences edzők irányítják, de folyamatosan neveljük ki a településeink célcsoportjában az edzői
csapatunkat. Fontos, hogy edzőink a szakmai megfelelés mellett szociálisan érzékenyek legyenek, hiszen ebben az egyesületben több problémával kell
megküzdeniük nap mint nap, hogy eredményesen tudjanak dolgozni. A sportélet mellett a Máltai SE fő célkitűzése, hogy a sportot ötvözze az integrációval, ezért a
romatelepeken dolgozó edzők, szorosan együttműködnek szociális munkásainkkal. Ezeket a programokat Jelenlétnek hívjuk. A programok diagnózisalapúak, és
vállalják az innovációt, fejlesztést. Két településen már van műfüves focipályánk, Tarnabod és Gyulaj élen jár, ezeknek a pályáknak a kihasználtságában. Tarnabodon
volt olyan időszak, hogy a pálya világítása adta a fényt a településen, ahol kikapcsolták az áramot az utcákban. Az átalakítást a kisgyermekeknél kezdtük Monoron,
ahol a már több éve elkezdődött folyamat megmutatta, hogy a heti több alakalommal megtartott foci edzésen, már egyre több nem roma származású gyermek
látogatja a klub programjait, edzéseit. Az általános piramis rendszer játékos orientált lépcsői nincsenek kihasználva, hiszen a nagy klubok eddig nem érték el az
általunk képviselt társadalmi rétegben felnövő gyermekeket. Már ilyen rövid idő alatt is felcsillantak csiszolatlan gyémántok telepeinken, elsősorban a
kisgyermekeknél, akiket szeretnénk a programjainkon keresztül akár akadémiai kluboknál is megmérettetni. Egyesületünk szeretne folyamatosan építkezni, amihez
forrásra van szükségünk. Csak így tudjuk elérni a társadalmunk legmélyebb szegmenseiben élő gyerekeket. 

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

A 2015/16-os támogatási időszakban több beruházást is tervezünk hátrányos helyzetű településeken, vagy településrészeken. A TAO források segítségével olyan
településeken is elérhetőveé válik a sportolás, ahol a gyerekek eddig nem tudtak méltó helyen edzeni. Előfordul olyan település is, ahol már van műfüves focipálya,
de az általunk képviselt gyerekek oda nem tudnak eljutni, származásuk, vagy a magyar társadalom kirekesztése miatt. A beruházásainkat részben önkormányzati,
részben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat saját területén kiviteleznénk. Az elvi engedélyek mindenhol megvannak, szeretettel fogadtak minket ott is, ahol nem saját
területen dolgozunk. Terveink szerint 2016-ban Monor településen szeretnénk egy 20X40-s műfüves pályát, Miskolc-Lyukóbányán 20x40-s, Miskolc-Avason 20x40-
es, Tiszabőn 20x40-es és Tatabánya-Mésztelepen 20x40-es pályát létrehozni. A pályákhoz szeretnénk 1-1 db teqball asztalt is, és 1-1 db pannaball (ketrec) pályát is.
Ezen kívül a hátrányos helyzetű gyerekek edzésre történő szállítására 3 db 9 személyes mikrobuszt szeretnénk vásárolni. Az általunk képviselt gyerekek szülei nem
minden esetben engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket támogassák, sem anyagilag, sem jelenlétükkel. Az edzésekre mi szállítjuk őket, a mérkőzésekre mi
szállítjuk őket. Ez rendkívül megterhelő anyagilag, de időben is. Egy nagy apparátus dolgozik azon, hogy mindig minden gyerek eljuthasson a jelenleg még bérelt
termekbe, pályákra. A saját pályák ezt a munkát jelentősen megkönnyítenék. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A beruházási lehetőségeinket 1 éven belül szeretnénk befejezni, természetesen a megítélt támogatás és annak realizálódásának függvényében. A projekt
megvalósításának időtartama: 2016 07- 2017 06.30. Szakmai feladatok ütemezése: Monori műfüves pálya építés: 2015.06.30- 2015.12.30. edzőtábor: 2015.06.30-
08.20. Bajnokságban való részvétel: 2016.08.25-2017.06.30. Futball és futsal tornákon való részvétel, azok szervezése és megrendezése 2015 június 30- 2016
június 30. Elméleti képzések játékosoknak, edzőknek, belső szakmai képzések 2015 május 30- 2016 június 30. Kapcsolattartás az iskolákkal, önkormányzatokkal,
szociális intézményekkel valamint, sport egyesületekkel. 

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

Az Egyesület szakmai koncepciója a Puskás Ferenc idejében lévő (grund rendszerű) oktatási alapokat, a labdarúgás és a futsal brazil modelljét veszi alapul. Venancio
Lopez a spanyol futsal válogatott szövetségi kapitánya egy interjúban kijelentette: „A futsal a legjobb eszköz a jövőbeli játékosok képzésére. A futsal oktatási értéke a
futball számára kulcsfontosságú, hiszen a kis területen lévő játék és a Bozsik Program kis területű mérkőzései összecsengenek a gyermekek mérkőzésein. Az egyéni
képzés "alapja" az utánpótlásunk szakmai programjának. Brazília és Spanyolország utánpótlás-nevelését próbáljuk követni. Ezekben az országokban a legfejlettebb a
futsal gyermekkori alkalmazása. A pálya - méretéből eredően - gyorsabb gondolkodásra, és gyorsabb passzokra serkenti a játékosokat, azaz rengeteg rövid,
úgynevezett kényszerítő átadásra, és ezzel folyamatos helyezkedésre ösztökéli a játékosokat. Az edzők, mihelyst megértik ezt a játékot, állandóan fejlesztik a
játékosok taktikai gondolkodását. Ez nagyon fontos, mert ezáltal a játékosok sokkal hamarabb értik meg a labdarúgás törvényeit, és más futballkultúrából érkező
játékosoknál sokkal magasabb szinten lesznek képesek játszani. Amikor nagypályás szintre érnek, ott – hirtelen - rengeteg hely és sok-sok idő lesz a tanultak
végrehajtására. A futballban és a futsalban alkalmazott mozgások alig térnek el egymástól, ráadásul jótékony hatással is lehetnek egymásra. Aki futsalt játszik, több
rövid passzt és sprintet vállal a nagypályán, de a nagypályás labdarúgásnál is felhasználhatjuk a kispályás gyakorlatokat. Elméletünk a Magyar Labdarúgó Szövetség
szakmaiságával megegyezik, minden igyekezetünkkel a magyar foci jövőjét igyekszünk szolgálni. 

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

A Máltai Szeretetszolgálat rendszerét nem kívánjuk bemutatni, elkötelezettek vagyunk a szociális és származási nehézségekkel szembenéző magyarországi
lakossággal. Rendszerünk széles és komoly fejlesztési, közösségi eredményekkel bír, amelyet pár éve kiterjesztettünk a labdarúgás területére is. Szakmailag az
elmúlt két évet arra fordítottuk, hogy bázist és megfelelő szakembereket találjunk programunkhoz. Látjuk, hogy ez a terület az, amely a leginkább képes arra, hogy
megmozdítsa célcsoportunkat. Versenyhelyzet nincs, hiszen más klubok egyike sem nyúl le az ilyen érzékeny területre. Célunk a hátrányos helyzetű gyerekek
életkörülményeinek javítása, szervezett keretek közti szabadidő eltöltése, életpálya befolyásolása valamint a közösségformáló ereje. Széles körben építettünk ki
iskolákkal és a területeinkhez tartozó vonzáskörzetekkel lévő jó kapcsolatokat. Ennek segítségét felhasználva szeretnénk első körben a gyermekek saját
környezetben ismerkedjenek meg a labdarúgás alapjaival, megfelelő szakmai segítséggel. A legtehetségesebbeket, belső kiválasztási rendszerből kiemelve,
szerepeltetjük megyei és vagy országos bajnokságban így mutatunk új lehetőségeket is a kitörésre minden gyermek és szülő számára. A megszokott területektől
távol területeken is találhatóak értékek a magyar labdarúgás számára, ahogy a nagy elődeink közül sem mindenki nagy városokban nevelkedtek. A Máltai SE
labdarúgó programja szerves részét képezi a városok, falvak mindennapi életének, fontos a helyi közösségszervezésben. Célcsoportunknak egy lehetőség, hogy
kiléphessenek, így képviselve családjukat, falujukat versenyeinken. A Magyar Labdarúgó Szövetség céljaival harmonizálnak törekvéseink, így a szövetségi célok, mint
pl. a Grassroots eszközrendszerének építőkövei lehetünk, figyelembe véve a helyi adottságokat. Edzői stábunkat inspiráljuk az edzői diploma elvégzésére, segítve a
Máltai SE szakmai programjának magas szintű elvégzését! Programunk szakmai és szociális felemelésével, az utánpótlásban részvevő gyermekek vitamin ellátását
és egészségügyi ellátását is figyelemben tartjuk. Rendszeres ellenőrzésére lesz lehetőségünk, a Máltai Szeretetszolgálat missziós orvoscsoportja által.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Berendezési eszköz mosógép db 5 100 000 Ft 500 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 5 250 000 Ft 1 250 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 5 50 000 Ft 250 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új db 3 5 000 000
Ft

15 000 000 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz teqball db 5 700 000 Ft 3 500 000 Ft

Sporteszköz pannaball db 5 2 500 000
Ft

12 500 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 250 2 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 125 2 500 Ft 312 500 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 125 10 000 Ft 1 250 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 25 15 000 Ft 375 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 100 8 000 Ft 800 000 Ft

Sporteszköz futsal labda db 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz bója szett 5 8 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 5 10 000 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz koordinációs karika db 50 300 Ft 15 000 Ft

Sporteszköz gát db 50 400 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter pár 5 15 000 Ft 75 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 5 17 000 Ft 85 000 Ft

39 022 500 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

mosógép A szerelések mosásához van rá szükség.

számítógép, laptop Elektromos ügyintézés, edzői továbbképzés.

nyomtató Az MLSZ áttér az elektronikus ügyintézésre.

9-21 személyes kisbusz új A játékosok edzésre és mérkőzésre történő szállítása.

eredményjelző (nem
beépített)

A mérkőzések és tornák eredményeinek közlése.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

teqball Az MLSZ támogatja a technikai képzés részeként.

pannaball Az MLSZ támogatja a technikai képzés részeként.

edző póló Felszerelés.

edző nadrág rövid Felszerelés.

edzőmelegítő Felszerelés.

utazómelegítő Felszerelés.

cipő műfüves pályához Felszerelés.

cipő teremhez Felszerelés.

edzőlabda Felszerelés.

futsal labda Felszerelés.

bója Technikai felszerelés.

koordinációs létra Technikai felszerelés.

koordinációs karika Technikai felszerelés.

gát Technikai felszerelés.

kapu 2x1 méter Technikai felszerelés.

kompresszor Technikai felszerelés.

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)

27 064 635 Ft 279 017 Ft 558 034 Ft 27 901 686 Ft 11 957 865 Ft 39 580 534 Ft 39 859 551 Ft

be/SFP-13645/2016/MLSZ

2016-08-08 12:05 7 / 25



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 kispálya építés 2016-11-01 2017-06-30 2017-06-30 26 191 298
Ft

Pályaépítés műfüves kispálya építés 2017-03-01 2017-06-30 2017-06-30 26 191 298
Ft

Pályaépítés műfüves kispálya építés 2017-03-01 2017-06-30 2017-06-30 26 191 298
Ft

Pályaépítés műfüves kispálya építés 2017-03-01 2017-06-30 2017-06-30 26 191 298
Ft

Pályaépítés műfüves kispálya építés 2017-03-01 2017-06-30 2017-06-30 26 191 298
Ft

130 956
490 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

műfüves kispálya építés Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges, mivel nem rendelkezünk megfelelő pályával ezért megépítésük
szükséges.

műfüves kispálya építés Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges, mivel nem rendelkezünk megfelelő pályával ezért megépítésük
szükséges.

műfüves kispálya építés Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges, mivel nem rendelkezünk megfelelő pályával ezért megépítésük
szükséges.

műfüves kispálya építés Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges, mivel nem rendelkezünk megfelelő pályával ezért megépítésük
szükséges.

műfüves kispálya építés Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges, mivel nem rendelkezünk megfelelő pályával ezért megépítésük
szükséges.

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
kispálya
építés

Kicsi mf.p. 2200
Monor
Bercsényi
16

hrsz: 7026 Egyéb

Pályaépítés műfüves
kispálya
építés

Kicsi mf.p. 3532
Miskolc-
Lukóvölgy
Gulya 
kút

hrsz: 77591 Egyéb

Pályaépítés műfüves
kispálya
építés

Kicsi mf.p. 3529
Miskolc-
Avas
Gesztenyés
utca
-

hrsz: 14089 Saját
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályaépítés műfüves
kispálya
építés

Kicsi mf.p. 5232
Tiszabő
Május 1 út
1-3.

hrsz: 186/2. Egyéb

Pályaépítés műfüves
kispálya
építés

Kicsi mf.p. 2800
Tatabánya
Iskola
8

hrsz Egyéb

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 kis műfüvespálya Egész 15 32

U9 kis műfüvespálya Egész 15 32

U11 kis műfüvespálya Egész 15 32

U15 kis műfüvespálya Egész 6 10

U17 kis műfüvespálya Egész 12 25

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

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. 90 826 820 Ft 936 359 Ft 1 872 718 Ft 93 635 897 Ft 40 129 670
Ft

132 829 208 Ft 133 765 567 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

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Miskolc 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U7 Miskolc 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Miskolc 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Miskolc 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Tiszabő 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U7 Tiszabő 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Tiszabő 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Miskolc 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U7 Tatabánya 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Gyulaj 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Gyulaj 8 Bozsik egyesületi U7-U11 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
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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

U17 MAGYAR MÁLTAI SZ. SE U17 11 futsal UP torna futsal UP bajnokság országos Aktív

U13 MÁLTAI SE U13 8 futsal UP torna futsal UP bajnokság országos Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U17 Máltai SE Miskolc 11 futsal UP bajnokság megyei Aktív

U15 Máltai SE Monor 11 futsal UP bajnokság megyei 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)

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

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 3303 EKHO 60 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 3372 EKHO 60 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 7253 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 9999 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző TANC1521-01904 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

3303 UEFA B U17 6 14

3303 UEFA B U15 6 11

3372 UEFA B U11 10 16

7253 MLSZ D U7 10 16

9999 MLSZ Grassroots
C

U11 10 16

TANC1521-01904 MLSZ Grassroots
C

U11 4 8

TANC1521-01904 MLSZ Grassroots
C

U9 4 8

TANC1521-01904 MLSZ Grassroots
C

U7 4 8

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 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 10 200 000 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)

9 151 696 Ft 94 347 Ft 188 695 Ft 9 434 738 Ft 1 048 304 Ft 10 388 695 Ft 10 483 042 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)

558 034 Ft 558 034 Ft 279 017 Ft 837 051 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 872 718 Ft 1 872 718 Ft 936 359 Ft 2 809 077 Ft

Utánpótlás-nevelés 188 695 Ft 188 695 Ft 94 347 Ft 283 042 Ft

Összesen 2 619 447 Ft  3 929 170 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvizsgáló könyvelő és műszaki ellenőr alkalmazása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Könyvizsgáló könyvelő és műszaki ellenőr alkalmazása

Utánpótlás-nevelés Könyvizsgáló könyvelő és műszaki ellenőr alkalmazása
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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: Budapest, 2016. 08. 08.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Vecsei Miklós (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: Budapest, 2016. 08. 08.
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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)

(45 000 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: Budapest, 2016. 08. 08.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

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 117 891 455 Ft 1 215 376 Ft 2 430 752 Ft 121 537 583 Ft 52 087 535 Ft 172 409 742
Ft

173 625 118 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

27 064 635 Ft 279 017 Ft 558 034 Ft 27 901 686 Ft 11 957 865 Ft 39 580 534 Ft 39 859 551 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

90 826 820 Ft 936 359 Ft 1 872 718 Ft 93 635 897 Ft 40 129 670 Ft 132 829 208
Ft

133 765 567 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 151 696 Ft 94 347 Ft 188 695 Ft 9 434 738 Ft 1 048 304 Ft 10 388 695 Ft 10 483 042 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 127 043 151 Ft 1 309 723 Ft 2 619 447 Ft 130 972 321 Ft 53 135 839 Ft 182 798 437
Ft

184 108 160 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 45 000 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)

alairasi_1462187827.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2016-05-02 13:17:07) 7f37f38c49cacc8fd07049468e21227e090da32f52dec0c1a9ec60236c2ccc44

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

ma_ltaiszolga_lataja_nlat_1462134388.pdf (Szerkesztés alatt, 910 Kb, 2016-05-01 22:26:28)
cf2a74558b5747cb56e51669a965c377f52adf5342d5cbde29cf61e1d3c9f058

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hianypotlas_1462134399.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-05-01 22:26:39) 4060ea0d37a5913b2669fcbcff0733dd6768f968e358e306fc6a67d1e90f0cb9

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

cegkivonat_1462134086.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-05-01 22:21:26) 3f6f4b643aac8f70e100d5a08a760c746b6e9a8e37a0481aa36edde4ee5baec8

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

befizetes45_1462187870.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-05-02 13:17:50) a629496c89d6eed01fd5c2912646848758d150ba2fdae66fa3e2fcb43ba7df7b

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

1_magyar_maltai_szeretetszolgalat_s_1462187852.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-05-02 13:17:32)
d9366d83ffa2296545c3db114b9a6bc30b2de9e482d4cb62a905d72b4158ddf3

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hianypotlas_1462134431.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-05-01 22:27:11) 4060ea0d37a5913b2669fcbcff0733dd6768f968e358e306fc6a67d1e90f0cb9

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

hianypotlas_1462134309.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-05-01 22:25:09) 4060ea0d37a5913b2669fcbcff0733dd6768f968e358e306fc6a67d1e90f0cb9

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

hianypotlas_1462134268.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-05-01 22:24:28) 4060ea0d37a5913b2669fcbcff0733dd6768f968e358e306fc6a67d1e90f0cb9

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

hianypotlas_1462134295.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-05-01 22:24:55) 4060ea0d37a5913b2669fcbcff0733dd6768f968e358e306fc6a67d1e90f0cb9

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

hianypotlas_1462134410.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-05-01 22:26:50) 4060ea0d37a5913b2669fcbcff0733dd6768f968e358e306fc6a67d1e90f0cb9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hianypotlas_1462134420.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-05-01 22:27:00) 4060ea0d37a5913b2669fcbcff0733dd6768f968e358e306fc6a67d1e90f0cb9
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