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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

FELSŐTÁRKÁNY SC SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

Felsőtárkány SC

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

930

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18586747-1-10

Bankszámlaszám

62800266-11023713-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, szponzori támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3324

Város

Felsőtárkány

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

101

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3324

Város

Felsőtárkány

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

101

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 539 91 99

Honlap

http://www.felsotarkany.hu/hu/felsotarkanyrol/civilszervezetek/felsotarkanyiE-mail cím
sportegyesulet

Fax
felsotarkanysc@felsotarkany.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Csáti Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 539 91 99

2017-04-29 13:09

E-mail cím

csati.sandor@upcmail.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Csáti Sándor

E-mail cím

+36 20 539 91 99

csati.sandor@upcmail.hu

2017/18 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

Felsőtárkány tornaterem

Edzőcs.

3324
Felsőtárkány
Fő út
157

1111

szabványos

Bérelt

70

6 000 Ft

5

Eger Északi Sporttelep műfű

Nagy mf.p

3300
Eger
Malomárok út
1

1111

szabványos

Bérelt

4

15 000 Ft

10

Mezőkövesd Stadion műfű

Nagy mf.p

3400
Mezőkövesd
Széchenyi út
9

1111

szabványos

Bérelt

4

15 000 Ft

10

Eger, Pásztorvölgyi Gimnázium
tornacsarnok

Edzőcs.

3300
Eger
Pásztorvölgyi út
25

1111

szabványos

Bérelt

12

10 000 Ft

4

Megj.

Egyéb beruházások indoklása
Ingatlan megnevezése
Eger, Pásztorvölgyi Gimnázium
tornacsarnok

2017-04-29 13:09

Indoklás
Futsal tornák megrendezése, azokra való felkészülés, edzések céljára.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

11,6 MFt

9,6 MFt

10,65 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

3,6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,2 MFt

1,15 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

52,72 MFt

35,1 MFt

89 MFt

Egyéb támogatás

3,3 MFt

10 MFt

0 MFt

Összesen

68,82 MFt

55,85 MFt

104,45 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

12,5 MFt

17,3 MFt

15,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

4,1 MFt

4,4 MFt

4,5 MFt

Anyagköltség

1,65 MFt

1,9 MFt

2,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

47,2 MFt

29,4 MFt

79,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,73 MFt

1,94 MFt

2,1 MFt

Összesen

67,18 MFt

54,94 MFt

103,8 MFt

2017-04-29 13:09
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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)

21 223 466 Ft

424 469 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

76 725 615 Ft

1 534 512 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

21 829 394 Ft

436 588 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2017-04-29 13:09
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk 1951-ben alakult. A felnőtt csapat 2010-2017 között stabil szereplője volt az NB III-as bajnokságnak. A korábbi hat csoportos bajnokságban 2013-as évben bajnoki címet
szereztünk. Ez év tavaszán minimális hátrány miatt sajnos kiesett a csapat, de célunk a visszakerülés. Ehhez idei évben is megkértük a licence-t. Az UP-nevelés tekintetében a Tao
programnak köszönhetően nagyon sokat köszönhetünk. Önkormányzati támogatással és a külső szponzori befizetésekkel sikerült fejlesztéseinket megvalósítani úgy, hogy mindvégig sikerült
pozitív szaldóban tartani költségvetésünket. A szponzorokon felül az Önkormányzat jelentős segítséget nyújt az utánpótlás-nevelésben és az infrastruktúra fejlesztésében és működtetésében.
A férfi felnőtt csapat mellett az UP bajnokságban nyolc fiú és egy lány korcsoportban versenyzünk. A 2015-ös bajnoki évtől női futsal csapattal is büszkélkedhetünk, akik már az első évben
megyei bajnoki címet szereztek. Az UP-nevelés tekintetében egyesületünk mindent megtesz azért, hogy minél több gyerek számára tudjunk megfelelő alternatívát kínálni az egészséges
életmódra neveléssel, a sport, a labdarúgás megszerettetésével. Tömegesítés tekintetében e téren sokat elértünk és folyamatosan dolgozunk ennek érdekében. Utánpótlás csapatainknál,
edzőink kitartó munkájának köszönhetően mind létszámban, mind eredményességben felfelé ívelő a teljesítmény, mely bizakodást ad arra, hogy ez a bázis alapja tud lenni a siker felé vezető
útnak. 2016-2017-es bajnokságtól a női vonalat népszerűsítve, U16-os korosztályban csapatot indítottunk. A 2017-2018-as évtől utánpótlás csapatainkkal szeretnénk megmérettetni magunkat
a futsal és a strandfoci tekintetében is. A kicsik tekintetében az U7, U9 korosztályban önálló lány Bozsik csapatot tervezünk indítani. A TAO pályázati program keretében a tárgyi eszköz
beruházásokon és eszközbeszerzéseken felül 2011-2017-ben az utánpótlás nevelés kapcsán jelentős támogatáshoz jutott az egyesület, így biztosított volt többek között a gyerekek utaztatása,
új sporteszközök, felszerelések beszerzése, az edzők javadalmazása. Tisztelettel kérnénk, pályázatunk pozitív, elbírálásával támogassák munkánkat!

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
2011-óta arra törekszünk, hogy fejlesztéseink egymásra épülőek legyenek. Sportpályánk az infrastruktúra szabályzat besorolása alapján a már befejezett és ez évben tervezett
beruházásainkkal az F kategóriának teljesen, de az E kategóriának is megközelítőleg 70%-ban megfelel. - A több mint 20 éve megépített 100 LUX világítás használhatatlan, egyben a
szakszerűtlen kábelezés miatt baleset és életveszélyes is. A kilenc utánpótláscsapatunk mellett a felnőtt férfi és öregfiúk csapataink napi szintű edzéseit és mérkőzéseit lehetetlen
összehangolni, úgy, hogy még nappali fényben le lehessen vezényelni. A gyerekek leterheltsége miatt edzéseink rendszerint sötétedésbe nyúlnak. Az ősztől-tavaszig terjedő időszakban pedig
ez szinte megoldhatatlan. Ezzel a tervezett fejlesztéssel optimálissá tudjuk tenni az edzésprogramunkat. - Sporttelepünkön megépült egy fedett 600 fős sportlelátó A pályavilágítás
megépítésével lehetőséget tudunk biztosítani a kilenc utánpótlás csapat és felnőtt csapat edzéseinek mérkőzéseinek lebonyolításához. A nézői biztonságérzet fokozása, a balesetveszély
elhárítása, a biztonságos nézőtér kiürítése ezen fejlesztéssel biztosítható. - A meglévő pálya körüli kerítés (vékony drótos vadkerítés, fa oszlopok) nem felelnek meg a vagyonbiztonságnak és
az MLSZ infrastruktúra szabályzatának sem. A kerítésen, bárki (ember, állat) szabadon bejuthat, a vagyonvédelem nem biztosítható. A sporttelepet egy oldalon 80 m hosszban a sportlelátó
határolja. A tervezett beruházással a maradék terület körbezárásával eleget tudunk tenni az MLSZ infrastruktúra szabályzat előírásainak és a vagyonvédelemnek egyaránt. - Sporttelepünk
belső udvari résznél a gyalogosbejáró mintegy 1,5 m szintkülönbséggel az udvar felett halad, védőkorlát nélkül, burkolatlan sáros felülettel. Tervezett fejlesztésünkkel mind a balesetveszélyt el
tudjuk hárítani, mind az egyetlen burkolatlan, de a játékosok és szülők (edzések alkalmával) által használt járdafelületet is pormentesíteni tudjuk. - A rezsi tekintetében az öltözők fűtésén felül a
költségvetésünket leginkább megterhelő tétel az áramszámla. Ezen beruházás megvalósításával gyakorlatilag költségünket le tudnánk nullázni, illetve ad-vesz óra segítségével a fel nem
használt energia áramszolgáltatói rendszerbe történő visszatáplálásával a keletkezett profitot a fűtésszámla csökkentésére tudjuk fordítani. Tisztelettel kérnénk támogató segítségüket, hogy
befejezettnek tekinthessük az elmúlt hat év beruházásait.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az egyesület programja a 2017-2018-as bajnoki évre szól, melynek keretében szeretnék folytatni a 2011-ben elkezdett munkát, az utánpótlás nevelésre helyezve a hangsúlyt. Számunkra az
utánpótlás a labdarúgó csapatunk kulcsa. Ezért is létfontosságú számunkra a TAO pályázatunk sikere. Az elmúlt évben sikerült jelentősen növelni az utánpótlás csapatokban játszó gyerekek
létszámát és szeretnénk, ha ez a fejlődés az elkövetkező időszakban folytatódhatna. Megállapodással rendelkezünk két egri tanintézménnyel (Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium,
Balassi Bálint Általános Iskola), melynek egyértelmű célja, hogy a merítési lehetőségeinket szélesítsük. Másik két intézménnyel a megállapodás folyamatban van. 2012 nyarától az említett
iskolák futballt kedvelő diákjainak egy része a felsőtárkányi utánpótlás csapatokat erősíti és a kapcsolat eredményeként folyamatosan csatlakoznak hozzánk a tanintézmény tehetséges fiataljai.
Ezen kívül a környékbeli települések jelentenek számunkra merítési bázist. Az U7, U9, U11-es és U13-as csapatainkat az ősszel is versenyeztetjük a Bozsik programban, míg az U14, U15-ös
csapataink az NB II-es bajnokságban, az U16, U19 csapataink a megyei bajnokságban szerepelnek. 2016-2017-es bajnokságtól U16-os női csapattal is versenyzünk. Minden év februárjában
és júniusban - toborzó torna segítségével próbáljuk csapatainkat létszámban és minőségben megerősíteni. Az elmúlt években óriási fejlődés ment végbe a az elkészült infrastruktúra, a
személyi feltételek és utánpótlás körülmények javulása által. Több tehetséges fiatal, nálunk nevelkedett, utánpótlás játékos már a Mezőkövesd Zsóry, illetve Eger csapatában rúgja a bőrt.
Sajnálatos és egyben örömteli ez számunkra, hisz hiányuk megmutatkozik eredményességünkben, másrészről szurkolunk sikereiknek, fejlődésüknek, bízva abban, hogy az élvonalba kerülnek.
Célunk, hogy minél több lánnyal szerettessük meg a labdarúgást. Felnőtt női futsal és az U16-os csapataink mellett ez évtől U7, U9 csapatokkal is elindulunk a Bozsik programban. Férfi
utánpótlás korosztályos csapatokkal részt kívánunk venni a futsall és a strandfoci tornákon.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Elkötelezettek vagyunk a magyar labdarúgás iránt és minden vágyunk, hogy a megkezdett értékteremtő munkánkat tovább folytathassuk. Ezt csak a pályázatunk sikerességével tudjuk
biztosítani, amihez a Szövetség támogatását kérjük, pályázatunk pozitív irányú elbírálásával. A mostani pályázatunk szoros kapcsolatban van a 2011-2017-es koncepciónkkal. Az akkor
megfogalmazott célok mentén haladunk tovább. Egyértelmű terv, hogy minél több gyermekkel megszerettessük a labdarúgást és ehhez megfelelő körülményeket (létesítmény, felszerelés,
eszközök, képzett edzők) tudjunk biztosítani. Az elmúlt évek támogatásának köszönhetően, ez éves beruházási programunk támogatásával, gyakorlatilag kiépült a teljes infrastruktúra. Az UPnevelés terén a gyerekek utaztatása (jegyek bérletek), sportorvosi vizsgálataik, mérkőzések napján lévő étkeztetés jelentősen megterheli a költségvetésünket. Szülői anyagi segítséggel nem
kalkulálhatunk. Sportfelszereléseink mára már elhasználódottak, hiányosak. Elkerülhetetlen ezek cseréje ez évben. A speciális, eredmény centrikus foglalkoztathatóság érdekében
szükségszerűnek tartjuk az edzői létszám emelését. A sporttelepünk földrajzi behatároltsága miatt több pályát nem tudunk, ezért gyakorta bérelt pályára kényszerülünk, ami miatt jelentős
többletköltséggel kell kalkulálnunk. Azáltal tudjuk támogatni az MLSZ stratégiáját, ha új csapatokat toborzunk. 2012-ben U16-os csapatunkat hoztuk létre, míg 2013-ban az U13-U15-ös
korosztályokban állítottunk be új csapatokat, aminek egyértelmű hozadéka a folyamatosan növekvő igazolt utánpótlás labdarúgóink száma. 2016 évtől a női U16 korosztály beindításával a
felnőtt női csapat mellett elkezdtük a lányokkal is a munkát. Ez évtől U7, U9 csapatokkal is elindulunk a lányokkal a Bozsik programban. Férfi utánpótlás korosztályos csapatokkal részt
kívánunk venni a futsall és a strandfoci tornákon. Mindemellett eredményt értünk el abban, hogy a helyi Általános Iskola az egyesület területén megépített műfüves pályákon a mindennapos
testnevelés keretén belül kiemelt figyelmet fordít a labdarúgásra. Ennek hozadékaként egyre több gyereket tudtunk integrálni a Bozsik programba, majd későbbiekben a korosztályos
bajnokságokba. A lányok közül is egyre többen éreznének kedvet a labdarúgáshoz. Az elmúlt évekre visszatekintve eredményesnek tartjuk az utánpótlás-nevelést.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Célunk a gyermek és ifjúsági sport, verseny- és szabadidősport népszerűsítése, fejlesztése, az egészséges életmódra és a mozgásra, valamint a sport szeretetére való nevelés. Fontosnak
tartjuk, hogy minél több gyermek megismerje a mozgás örömét, minél szélesebb réteg sportoljon rendszeresen, versenysporton kívül is. Ha sikerül a gyermekekkel megszerettetni a
labdarúgást, pozitívan tudjuk befolyásolni egészségüket, valamint a személyiség fejlődésüket is. Az a munka és lehetőség, amit itt kapnak, az egyén érdekeit is szolgálja. Célunk, az egyesület
keretei között sporttevékenységet folytató gyermekek számára biztosított legyen az általános testkultúra javítása, a minőségi sporteredmények elérésének az amatőr és a tömegsport
sporttevékenységén keresztüli segítése. Feltett szándékunk, hogy az egyesület megteremtse tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket és
azokat folyamatosan fejlessze. Biztosítsa a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás
és az utánpótlás- nevelés területén. A településünkhöz tartozó agglomeráció lakosságában jelentős a kisebbség aránya, amiben mi rengeteg lehetőséget látunk. Szilárd meggyőződésünk,
hogy a kisebbség integrációjában, a szegregáció elleni küzdelemben a labdarúgásnak rendkívüli szerepe van és ezt küldetésünknek is tartjuk. Két oldalról közelítjük meg a dolgot. Számunkra
a gyerekek helyzete a legfontosabb, akiket a sport által könnyebben befogadnak társaik, ezért az ő beilleszkedésükre külön ﬁgyelmet fordítunk. A másik kapcsolódási pont a szülőkkel van, akik
egy csapatért, egy célért szurkolnak, tesznek érte, ezáltal közelebb kerülnek egymáshoz. Az elmúlt évek fáradozásainak pozitív hatásait az élet más területein is érezhetik nem csak a
gyerekek, de a település és vonzáskörzetének lakói is a mindennapokban. Reményeink szerint a beruházások eredményeképpen növekedni fog hazai mérkőzéseink nézőszáma, amely
magasabb jegy bevételt eredményez és segít a további fejlődésben. A sporttelepünk szomszédságában található a 270 férőhelyes (wellness-, tréning- és konferencia szálloda). A jövőben
további bevételi forrás lehet a településünkre érkező üdülők sportolni vágyó rétege által a futballpálya esetleges használatáért ﬁzetett bérleti díj is. Ha rendezetten, tervszerűen zajlanak az
egyesületek mindennapjai és egyre többen ismerik meg őket, akkor a támogatók nagyságrendje is emelkedni fog.

2017-04-29 13:09
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-04-29 13:09

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Személyszállítási eszköz

kisbusz (9 fős) új

db

1

9 813 055 Ft

9 813 055 Ft

Pályakarbantartó gép

henger

db

1

5 207 000 Ft

5 207 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűkasza

db

1

246 188 Ft

246 188 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

190 900 Ft

190 900 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

kamera

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Informatikai beruházás

fényképezőgép

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Informatikai beruházás

televízió

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz

masszázságy

db

2

45 000 Ft

90 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz

vizsgálóágy

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz

hordágy

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Sportegészségügyi gép

defibrillátor

db

1

508 000 Ft

508 000 Ft

Pályatartozék

szögletzászló

db

2

14 795 Ft

29 590 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

21 000 Ft

21 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

70

13 000 Ft

910 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

70

13 000 Ft

910 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

160

4 000 Ft

640 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú

szett

160

15 500 Ft

2 480 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

160

5 500 Ft

880 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

160

4 000 Ft

640 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

90

17 000 Ft

1 530 000 Ft

Sportfelszerelés

mérközésgarnitúra

szett

80

16 000 Ft

1 280 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusfelszerelés

szett

8

11 000 Ft

88 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

db

10

7 000 Ft

70 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

db

50

3 800 Ft

190 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

120

25 000 Ft

3 000 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

6

22 000 Ft

132 000 Ft

Sporteszköz

bója

db

40

670 Ft

26 800 Ft
29 682 533 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

Sportegyesületünk semminemű szállítóeszközzel nem rendelkezik. A csapatok mérkőzésekre, esetlegesen külső sportpályán történő edzésekre a
szállítást külső vállalkozóval biztosítjuk, ami nem költséghatékony. A környékbeli gyerekek edzésekre történő bejárása volán busszal történik
diákjeggyel, ami rendkívül megterheli költségvetésünket. Ezen kisbusz beszerzésével költséghatékonyan és rugalmasan tudunk működni.

henger

Tervezett eszközbeszerzésünk szükségszerű sportpályánk karbantartásához. E kivételével mindennemű más egyéb karbantartó gép
rendelkezésünkre áll. A beszerezni kívánt henger új. Tisztelettel kérnénk támogatásukat. Amennyiben a bekerülési költség csökkentése szükséges,
Tisztelettel kérnénk olcsóbb áron használt henger beszerzését hagyják jóvá.

fűkasza

Sportpályánk pályafelületét kis traktorral tudjuk nyírni. A környezete dombos, melyet csak benzinmotoros fűkaszával tudunk rendben tartani.
Sportegyesületünk ilyen géppel nem rendelkezik. Tisztelettel kérnénk támogatásukat!

2017-04-29 13:09
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kiegészítők, tartozékok

Lombszívó - A fedett sportlelátónk széksorai közül a nézők által szétszórt napraforgó héjakat, a székek közötti réseket takarítani szinte lehetetlen. A
sportpálya erdei környezetbe épült. A környék lombhullató fái rendszeresen szennyezik a pályát. Tisztelettel kérnénk mindkét elem karban és tisztán
tartásához lombszívó beszerzését engedélyezni szíveskedjenek!

számítógép, laptop

A napi munkavégzéshez elengedhetetlen informatikai eszközeink bővítése. Leginkább egy új kompakt laptop beszerzése szükségszerű, mely
biztosíthatja a nem helyhez kötött elektronikus kapcsolattartást és kommunikációt.

nyomtató

Rendelkezésünkre álló nyomtatókból egyik (mely rendkívül leterhelt) gyakorta meghibásodik. A működtetéséhez a toner rendkívül drága. Egy külső
tintatartályos nagy kapacitású nyomtató beszerzésével zökkenőmentesen és költséghatékonyan biztosítható a napi munkavégzés.

kamera

Sporteseményeinket vizuálisan rögzíteni eszközhiány miatt nem tudjuk. Vezetőedzőnk tájékoztatása szerint nagyban megkönnyítené mind a felnőtt,
mind az utánpótlás-csapataink eredményességét, ha a felvett mérkőzéseket utólagosan ki lehetne elemezni, melyhez Tisztelettel kérnénk
támogatásukat. Másfelől a települési kábeltelevíziós rendszeren a teljes lakosság számára elérhető lenne felvételről a mérkőzés. Ezzel is elősegítve a
minél szélesebb körű tájékoztatást.

fényképezőgép

A fényképezőgép beszerzés támogatásával kiadványainkat, honlapunkat lényegesen színvonalasabbá tudnánk tenni, melyhez kérnénk
jóváhagyásukat.

televízió

Vezetőedzőnk tájékoztatása szerint nagyban megkönnyítené mind a felnőtt, mind az utánpótlás-csapataink eredményességét, ha a felvett
mérkőzéseket utólagosan ki lehetne elemezni, melyhez Tisztelettel kérnénk támogatásukat. A kamerabeszerzés jóváhagyásával ezt, akár a
mérkőzéseket követő napon meg tudnánk valósítani.

masszázságy

Sportöltözőinkben masszázságy nem áll rendelkezésre. Négy sportöltözőnkből kettőbe (egy hazai és egy vendég) indokoltnak tartjuk ezek
beszerzését.

vizsgálóágy

Orvosi szobánk felszereléséhez a vizsgálóágy beszerzése szükségszerű.

hordágy

Hordágyunk elhasználódott, törött. Pótlása szükséges.

defibrillátor

Indoklás az alábbi táblázatban

szögletzászló

Szögletzászlóink tönkrementek, pótlása szükséges.

kompresszor

A meglévő kompresszor működésképtelen. Szükségszerű a beszerzés.

cipő élőfüves pályához

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

cipő műfüves pályához

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

sportszár

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

aláöltözet hosszú

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

edző póló

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

edző nadrág rövid

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

edzőmelegítő

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

mérközésgarnitúra

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

kapusfelszerelés

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

kapuskesztyű

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

sípcsontvédő

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

utazókabát

A sportfelszerelés beszerzése indokolt.

kapuháló 7x2 méter

A sporteszköz beszerzése indokolt.

bója

A sporteszköz beszerzése indokolt.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

defibrillátor

Típus

standard

Felhasználási
terület

Egyéb

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Irsz.: 3324
Város: Felsőtárkány
Közterület: Ifjúság út
Házszám: 1505 hrsz

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

Igen

11

262

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
20 586 762 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
212 235 Ft

Közreműködői díj
424 469 Ft

Teljes támogatás (Ft)
21 223 466 Ft

Önrész (Ft)
9 095 771 Ft

Elszámolandó összeg
30 107 002 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
30 319 237 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2017-04-29 13:09

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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)

Pálya világítás

pályavilágítás felújítása nagy
fű

2018-01-08

2018-06-30

2018-06-30

55 142 216
Ft

Pálya-infrastr. bőv.

lelátó bővítése

2018-01-08

2018-06-30

2018-06-30

6 987 275 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

2018-01-08

2018-06-30

2018-06-30

20 775 803
Ft

Környezetrendezés

környezetrendezés

2018-01-08

2018-06-30

2018-06-30

5 528 861 Ft

Öltöző bővítése

öltöző bővítése

2018-01-08

2018-06-30

2018-06-30

17 962 098
Ft

Környezetrendezés

környezetrendezés

2018-01-08

2018-06-30

2018-06-30

910 000 Ft
107 306 253
Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

pályavilágítás felújítása nagy fű

Sporttelepünkön korábban (20 éve) kiépült egy alig 100 LUX megvilágítású pályavilágítás, 4 db hat méter magas betonoszlopon, mely
használhatatlan, egyben a szakszerűtlen kábelezés miatt baleset és életveszélyes is. Jelenleg ehhez a villamos hálózathoz csatlakozik, innen
leágaztatott az eredményjelző, a hangosítás, az öntözőrendszer vezérlés, valamint a sportlelátó alatti vizesblokkok, raktárak. A költségben
szerepeltettük, illetve indokoltuk a műszaki tartalomváltozás szükségszerűségét. Két költségtervet csatoltunk LED és fém-halogén. Tisztelettel
kérnénk véleményüket!

lelátó bővítése

Lelátó világítás - Sporttelepünkön megépült egy fedett 600 fős sportlelátó. A lelátó alatt vizesblokkokat és raktárakat alakítottunk ki. Tervezzük a
pályavilágítás megépítését is. Gyakorta szembesülünk azzal a problémával, hogy a mérkőzések vége felé már sötétedik. A pályavilágítás
megépítésével lehetőséget tudunk biztosítani a kilenc utánpótlás csapat és felnőttcsapat edzéseinek mérkőzéseinek lebonyolításához. Az ehhez
szükséges nézői biztonságérzet fokozásához, a balesetveszély elhárításához, a biztonságos nézőtér kiürítéshez indokolt a beruházás megvalósítása.

biztonsági beruházás

Kerítés építés - A meglévő pálya körüli kerítés (vékony drótos vadkerítés, fa oszlopok) nem felelnek meg a vagyonbiztonságnak és az MLSZ
infrastruktúra szabályzatának sem. A kerítésen, bárki szabadon bejuthat, a vagyonvédelem nem biztosítható. Az MLSZ szabályzat 2 m magas kerítést
ír elő, ami teljesen el tudja szeparálni a benn tartózkodó szurkolókat a kintiektől. A sporttelepet egy oldalon 80 m hosszban a sportlelátó határolja. A
tervezett beruházással a maradék terület körbezárásával eleget tudunk tenni a szabályzat előírásainak és a vagyonvédelemnek egyaránt.

környezetrendezés

Járda építés - Sporttelepünk belső udvara, parkolóhelyek kialakítása, aszfaltozás jelenleg folyamatban van. A tervezett kerítéssel biztonságosan
zárhatóvá tudjuk tenni a komplexumot. A belső udvari résznél a gyalogosbejáró mintegy 1,5 m szintkülönbséggel az udvar felett halad, védőkorlát
nélkül, burkolatlan sáros felülettel. Tervezett fejlesztésünkkel mind a balesetveszélyt el tudjuk hárítani, mind az egyetlen burkolatlan, de a játékosok és
szülők (edzések alkalmával) által használt járdafelületet is pormentesíteni tudjuk.

öltöző bővítése

Napelem - Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően megépült a régi mellé egy új öltöző, két műfüves pálya. Az öltöző fűtésén felül a
költségvetésünket leginkább megterhelő tétel az áramszámla, mely a pályák világításával (két műfüves, egy élőfüves) jelentősen megnövekedett.
Ezen beruházás megvalósításával gyakorlatilag költségünket le tudnánk nullázni, illetve ad-vesz óra segítségével a fel nem használt energia
áramszolgáltatói rendszerbe történő visszatáplálásával a keletkezett profitot a fűtésszámla csökkentésére, illetve annak lenullázására tudjuk fordítani.

környezetrendezés

Parkosítás - A korábbi évek beruházásait a terület szűkössége és a hegyvidéki földrajzi adottságok miatt rendkívül összezsúfoltan tudtuk csak
megvalósítani. A sporttelep területén több, nagy kiterjedésű területen csak földbe vájta, magas föld támfallal tudtuk megtámasztani építményeinket. A
talaj az esőzések miatt megcsúszik, a meredek szög miatt karbantartani nehézkes. Pályázatunk pozitív elbírálása esetén ezen támokat terülő
növényekkel meg tudnánk kötni. A sportlelátó oldalvonalában nem magasra növő fasor beültetésével a Nemzeti Parkba illeszkedő környezet
alakítható ki.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pálya világítás

pályavilágítás felújítása
nagy fű

Nagy f.p.

3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505

Lux

350

Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó bővítése

Nagy f.p.

3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505

kapacitás(fő)

600

Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

Nagy f.p.

3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505

Nem
releváns

2017-04-29 13:09

Megj.

Egyéb
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2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Környezetrendezés

környezetrendezés

Nagy f.p.

3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505

Nem
releváns

Öltöző bővítése

öltöző bővítése

Egyéb

3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505

m2

Környezetrendezés

környezetrendezés

Egyéb

3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505

Nem
releváns

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb

280

Egyéb

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 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

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

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

74 423 847 Ft

767 256 Ft

1 534 512 Ft

76 725 615 Ft

32 882 406 Ft

108 840 765 Ft

109 608 021 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-04-29 13:09
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

Felsőtárkány SC U9

16

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

Felsőtárkány SC U7

11

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

FELSŐTÁRKÁNY SC U19

18

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

FELSŐTÁRKÁNY SC U16

19

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U15

FELSŐTÁRKÁNY SC U15

19

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U14

FELSŐTÁRKÁNY SC U14

18

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U13

Felsőtárkány SC U13

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Felsőtárkány SC U11

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U7

Felsőtárkány SC U7 LÁNY

5

Bozsik Egyesületi Program

MLSZ-szel egyeztetve. Nőinél a Bozsik nem felrögzíthető, ezért ide rögzítve.

Aktív

U9

Felsőtárkány SC U9 LÁNY

7

Bozsik Egyesületi Program

MLSZ-szel egyeztetve. Nőinél a Bozsik nem felrögzíthető, ezért ide rögzítve.

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

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

2172553

MAGYAR DOMONKOS

EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.

2017-07-03

15%

2172528

ANTAL DONÁT

EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.

2017-07-03

15%

2172572

STUMPF ELŐD BOTOND

EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.

2017-07-03

15%

2172550

KRINSZKI GÁBOR

EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.

2017-07-03

15%

2017-04-29 13:09
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve

Létszám

FELSŐTÁRKÁNY SC U16

16

Csapat szintje 16/17
Női UP bajnokság

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Női UP bajnokság

Státusz
Aktív

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-04-29 13:09
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U11

FELSŐTÁRKÁNY SC U11

11

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U13

FELSŐTÁRKÁNY SC U13

12

Futsal UP torna

Aktív

U15

FELSŐTÁRKÁNY SC U15

10

Futsal UP torna

Aktív

U17

FELSŐTÁRKÁNY SC U17

13

Futsal UP torna

Aktív

U19

FELSŐTÁRKÁNY SC U19

12

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-04-29 13:09
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve
FELSŐTÁRKÁNY SC U16

Létszám
11

Csapat szintje 17/18
Női futsal UP torna

Megjegyzés

Státusz
Aktív

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-04-29 13:09

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U11

FELSŐTÁRKÁNY SC U11

11

Strandfoci

Aktív

U13

FELSŐTÁRKÁNY SC U13

12

Strandfoci

Aktív

U14

FELSŐTÁRKÁNY SC U14

10

Strandfoci

Aktív

U16

FELSŐTÁRKÁNY SC U16

13

Strandfoci

Aktív

U19

FELSŐTÁRKÁNY SC U19

12

Strandfoci

Aktív

2017-04-29 13:09
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Férfi
Felsőtárkány SC U9 (N)

U9

16 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Felsőtárkány SC U7 (N)

U7

11 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U19 (N)

U19

18 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U16 (N)

U16

19 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U15 (N)

U15

19 fő

Országos II. osztály 2.

2 000 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U14 (N)

U14

18 fő

Országos II. osztály 2.

2 000 000 Ft

Felsőtárkány SC U13 (N)

U13

20 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Felsőtárkány SC U11 (N)

U11

20 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Felsőtárkány SC U7 LÁNY (V)

U7

5 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Felsőtárkány SC U9 LÁNY (V)

U9

7 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

MAGYAR DOMONKOS (V)

2172553

2017-07-03

Eger labdarúgó sport kft.

+ 15%

ANTAL DONÁT (V)

2172528

2017-07-03

Eger labdarúgó sport kft.

+ 15%

STUMPF ELŐD BOTOND (V)

2172572

2017-07-03

Eger labdarúgó sport kft.

+ 15%

KRINSZKI GÁBOR (V)

2172550

2017-07-03

Eger labdarúgó sport kft.

+ 15%

Támogatás összesen

11 000 000 Ft

Bónusz összesen

6 600 000 Ft (+ 60%)

Teljes elvi támogatás

17 600 000 Ft

Férfi futsal
FELSŐTÁRKÁNY SC U11 (V)

U11

11 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U13 (V)

U13

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U15 (V)

U15

10 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U17 (V)

U17

13 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U19 (V)

U19

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

2 500 000 Ft

Női UP bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

2 000 000 Ft

Női futsal UP torna

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

500 000 Ft

Női
FELSŐTÁRKÁNY SC U16 (N)

U16

16 fő

Női futsal
FELSŐTÁRKÁNY SC U16 (V)

U16

11 fő

Strandlabda
FELSŐTÁRKÁNY SC U11 (V)

U11

11 fő

Strandfoci

200 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U13 (V)

U13

12 fő

Strandfoci

200 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U14 (V)

U14

10 fő

Strandfoci

200 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U16 (V)

U16

13 fő

Strandfoci

200 000 Ft

FELSŐTÁRKÁNY SC U19 (V)

U19

12 fő

Strandfoci

200 000 Ft

Teljes elvi támogatás

1 000 000 Ft

Férfi

17 600 000 Ft

Férfi futsal

2 500 000 Ft

Női

2 000 000 Ft

Női futsal

500 000 Ft

Strandlabda

1 000 000 Ft

Elvi támogatás

2017-04-29 13:09
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

40

13 000 Ft

520 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

40

13 000 Ft

520 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

70

17 000 Ft

1 190 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzés mez

db

60

9 000 Ft

540 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzés nadrág

db

60

4 500 Ft

270 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

jégzselé

db

20

1 700 Ft

34 000 Ft

Gyógyszer

kineziológiai tapasz

db

15

5 000 Ft

75 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Felsőtárkány tornaterem

Sportcsarnok

6 000 Ft

70

5

2 100 000 Ft

Eger Északi Sporttelep

Műfüves pálya

15 000 Ft

4

6

360 000 Ft

Mezőkövesd Stadion

Műfüves pálya

15 000 Ft

4

6

360 000 Ft

Eger Pásztorvölgyi Gimnázium Tornacsarnok

Sportcsarnok

10 000 Ft

8

4

320 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Felsőtárkány
tornaterem

Az Általános iskola tornatermét már évek óta november és március között a téli időben a felkészülésekhez szükséges edzések megtartására vesszük igénybe.
Jellemzően az U7.......U13 korosztályok. A téli időben a kicsik edzései mindig itt történnek. A nagyobb korosztályok: U14......U19 csak alkalmanként, amennyiben kinn a
sporttelepünkön nem lehet az edzéseket megtartani. ( nagy hó, kifejezetten fagyos idő)

Eger Északi
Sporttelep

Egyesületünk csak egy nagyméretű, centerpályával rendelkezik. A felnőtt csapat mellett 9 utánpótlás csapat használja. A folyamatos túlterheltség miatt gyakorta
összeegyeztethetetlen az edzések összehangolása. Mindemellett mikor az időjárás alkalmatlanná teszi pályánkat az edzések lebonyolítására, bérleménybe
kényszerülünk.

Mezőkövesd
Stadion

MLSZ-nél bejelentett, licencben feltüntetett tartalékpálya. Egyesületünk csak egy nagyméretű, centerpályával rendelkezik. A felnőtt csapat mellett 9 utánpótlás csapat
használja. A folyamatos túlterheltség miatt gyakorta összeegyeztethetetlen az edzések, mérkőzések összehangolása. Mindemellett mikor az időjárás alkalmatlanná teszi
pályánkat az edzések mérkőzések lebonyolítására, bérleménybe kényszerülünk.

Eger
Pásztorvölgyi
Gimnázium
Tornacsarnok

Futsal tornák megrendezése, azokra való felkészülés, edzések céljára.

2017/18 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)

Egyéb

Utánpótlás koordinátor

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

Edző

KPTANA1501-699

EKHO

160

12

165 000 Ft

33 000 Ft

2 376 000 Ft

Edző

TANC1429-01252

EKHO

160

12

140 000 Ft

28 000 Ft

2 016 000 Ft

Edző

TANC1429-01248

EKHO

160

12

165 000 Ft

33 000 Ft

2 376 000 Ft

Edző

4513

EKHO

120

12

40 000 Ft

8 000 Ft

576 000 Ft

Edző

1686

EKHO

120

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

Edző

TANC1512-01696

EKHO

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-04-29 13:09
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Edző

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)
1052

Adózás
módja
EKHO

Szerződés szerinti
havi óraszám
160

Kifizetéssel érintett
hónapok száma
12

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)
140 000 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
28 000 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
2 016 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Utánpótlás koordinátor

Már jelenleg is meglévő munkakör. Feladatai közé tartozik a teljes utánpótlás-neveléssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. Szerződések
kezelése, teljes körű adminisztráció, szülőkkel való kapcsolattartás, elszámolások elkészítése, dokumentációk összeállítása, MLSZ-szel, HELASZ-szal
és a társclubokkal való kapcsolattartás, mindennemű dokumentációs feladatok elvégzése.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

KPTANA1501-699

UEFA A

U14

5

18

KPTANA1501-699

UEFA A

U15

5

19

1052

UEFA B

U14

5

18

1052

UEFA B

U15

5

19

TANC1429-01252

MLSZ Grassroots C

U16

6

19

TANC1429-01252

MLSZ Grassroots C

U19

6

18

KPTANA1501-699

UEFA A

U16

6

19

KPTANA1501-699

UEFA A

U19

6

18

TANC1429-01248

MLSZ Grassroots C

U11

4

20

TANC1429-01248

MLSZ Grassroots C

U13

4

20

1052

UEFA B

U11

4

20

1052

UEFA B

U13

4

20

4513

MLSZ D

U7

4

11

4513

MLSZ D

U9

4

16

1686

MLSZ D

U7

4

11

1686

MLSZ D

U9

4

16

1686

MLSZ D

U16

4

16

TANC1512-01696

MLSZ Grassroots C

U7

4

11

TANC1512-01696

MLSZ Grassroots C

U9

4

16

TANC1512-01696

MLSZ Grassroots C

U16

4

16

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 040 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

109 000 Ft

2017-04-29 13:09
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek

3 291 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 140 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

12 420 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

800 000 Ft

Összesen

23 600 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
21 174 512 Ft

2017-04-29 13:09

Ell. szerv. fiz. díj
218 294 Ft

Közreműködői díj
436 588 Ft

Teljes támogatás (Ft)
21 829 394 Ft

Önrész (Ft)
2 425 488 Ft

Elszámolandó összeg
24 036 588 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
24 254 882 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-04-29 13:09

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-04-29 13:09

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

424 469 Ft

424 469 Ft

212 235 Ft

636 704 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 534 512 Ft

1 534 512 Ft

767 256 Ft

2 301 768 Ft

Utánpótlás-nevelés

436 588 Ft

436 588 Ft

218 294 Ft

654 882 Ft

Összesen

2 395 569 Ft

3 593 354 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, tendereztetés, árajánlatok bekérése, szerződések
előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás
összeállítása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, tendereztetés, árajánlatok bekérése, szerződések
előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás
összeállítása.

Utánpótlásnevelés

SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, tendereztetés, árajánlatok bekérése, szerződések
előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás
összeállítása.

2017-04-29 13:09
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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: Felsőtárkány, 2017. 04. 29.

2017-04-29 13:09
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Nyilatkozat 2
Alulírott Csáti Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Felsőtárkány, 2017. 04. 29.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Csáti Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó FELSŐTÁRKÁNY SC SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a FELSŐTÁRKÁNY SC SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzati támogatás, szponzori támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Felsőtárkány, 2017. 04. 29.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 11:17:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 11:18:05
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 11:17:28
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 13:10:07
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 11:26:32

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:41:55
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:43:40
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:28:28
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:39:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:39:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 11:01:29
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 11:21:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 09:29:53
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 09:29:45
Feltöltés / Megtekintés

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés,
képzési terv)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:54:19
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Kelt: Felsőtárkány, 2017. 04. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

9

11

22%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

6

20%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

4

5

25%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

480

480

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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

18

21

17%

U18

fő

Önálló csapattal nem indulunk. A korosztályos létszám le és
felmenő csapatok létszámához adódik.

0

0

0%

U17

fő

Önálló csapattal nem indulunk. A korosztályos létszám le és
felmenő csapatok létszámához adódik.

0

0

0%

U16

fő

19

22

16%

U15

fő

19

22

16%

Egyéb indikátorok
Lány U7, U9 Bozsik

fő

Lány U7, U9 Bozsik

0

0%

Futsall ( Bozsik kivételével minen
UP korosztály)

fő

Futsall ( Bozsik kivételével minen UP korosztály)

0

0%

Strandfoci ( Bozsik kivételével
minen UP korosztály)

fő

Strandfoci ( Bozsik kivételével minen UP korosztály)

0

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

95 010 609 Ft

979 491 Ft

1 958 981 Ft

97 949 081 Ft

41 978 177 Ft

138 947 767
Ft

139 927 258 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

20 586 762 Ft

212 235 Ft

424 469 Ft

21 223 466 Ft

9 095 771 Ft

30 107 002 Ft

30 319 237 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

74 423 847 Ft

767 256 Ft

1 534 512 Ft

76 725 615 Ft

32 882 406 Ft

108 840 765
Ft

109 608 021 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

21 174 512 Ft

218 294 Ft

436 588 Ft

21 829 394 Ft

2 425 488 Ft

24 036 588 Ft

24 254 882 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

116 185 121 Ft

1 197 785 Ft

2 395 569 Ft

119 778 475 Ft

44 403 665 Ft

162 984 355
Ft

164 182 140 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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25 000 Ft

Utánpótlás
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Képzés
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A kérelemhez tartozó mellékletek (41 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)
alairasminta2016-02-29_1493025485.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-04-24 11:18:05) 4aa3615b849a1e340dd7f0c870080dc8949516703927878190c5920051a2b992
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1493456489.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-04-29 11:01:29) 6a6cb03e9eca5efee0e30dceaa1fbe0f9c94749168b07424bccd65208464a69b
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1493457674.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-04-29 11:21:14) 136607a2cc255dec203e5567160a4c0f2c8dc15fc99806ba33667ebbe69610bf
Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)
nyilatkozategeszsegugyieszkoz_1493376859.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-28 12:54:19) e40b026ff3d2af8e1408dc8d158dca614b71004ab1f83b8e5057f00ce0a4848a
Egyéb dokumentumok
egyuttmukodesimegallapodasok_1493376115.pdf (Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2017-04-28 12:41:55) 5bdcedfa57c80f478346456b5d0316ecf2ea64ec8924ba01710fbaa95454a72d
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493025992.pdf (Szerkesztés alatt, 944 Kb, 2017-04-24 11:26:32) 27bf8d82bf39d974317dd387135808e0dc1d6467d11af41c0e847a4622658f19
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1493025440.pdf (Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2017-04-24 11:17:20) 0f7031e635bc596a3e97aab157b68ef2341d5a0849f6914c7caa6791b07bcacf
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidijbefizetes_1493377807.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-04-28 13:10:07) e0afb5a4a4e75923478e92869b6200ad15d6910c7f3dacd19aa0bba3f3b32bf4
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztartozasmentes_1493025448.pdf (Szerkesztés alatt, 267 Kb, 2017-04-24 11:17:28) c506040afcff8b5a54311001e1dad227ac4e7111b067c5abad56c115ff1a610d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozatepitesiengedely_1493375833.pdf (Szerkesztés alatt, 540 Kb, 2017-04-28 12:37:13) 5307b9245e66f74e7d4c1c7dd4b2baa6ae16ed6cf45e344006f54ffd843b6c6a
tulajdonosihozzajarulas_1493375963.jpg (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-04-28 12:39:23) 57be4283ab2bd0514657961e7c4fcd06c3b72c4782fbd127478f857b375e6105
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
nyilatkozatepitesiengedely_1493375844.pdf (Szerkesztés alatt, 540 Kb, 2017-04-28 12:37:24) 5307b9245e66f74e7d4c1c7dd4b2baa6ae16ed6cf45e344006f54ffd843b6c6a
tulajdonosihozzajarulas_1493375951.jpg (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-04-28 12:39:11) 57be4283ab2bd0514657961e7c4fcd06c3b72c4782fbd127478f857b375e6105
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
egyuttmukodesimegallapodas_1493376220.pdf (Szerkesztés alatt, 424 Kb, 2017-04-28 12:43:40) 4984d2f0eae523ede9881d60f187678209fba20e6d7303cd500913072ad9e962
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1493375308.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2017-04-28 12:28:28) 606110499bdbe420346cfb4f41da49cb4866cacae56b7802511f08b79f291ad3
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ledpalyavilagitaskoltsegterv_1493374743.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-04-28 12:19:03) 9a46c6ee7f95ad6f6ec3e6df3b8b8485e5fff3b48b547f6c375432790a540e33
palyavilagitaskoltsegterv_1493374743.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-04-28 12:19:03) c3d0d2ddb17cc1bcb737bc9bbd4849f14c0dd4a67b00ca9e3f4b213ad502549b
sportlelatovilagitas_1493374763.pdf (Szerkesztés alatt, 408 Kb, 2017-04-28 12:19:23) 6207f5bc641ae0356aecbcd6ee1148209db07cd048886f90386733776a18d456
felsotarkanysportegyesulet-kerit_1493374836.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 12:20:36) 9aa7b78fb17649ea6588bcca8462da6e7391e3da873cae05ff59e86674553bc6
kerites_vazlatterv_1493374836.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-28 12:20:36) a181a8c34421aca0f058f1b38534be397ebe0efb9d7328911550cae8557d18a9
terburkolojardaepitese.xlsx___1493374851.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2017-04-28 12:20:51) e753ab1908eb662ae8a56e75e7f8a52dbb41c9ca1da72e6aba570eb1271f17e0
napelemtelepitese_1493374894.pdf (Szerkesztés alatt, 482 Kb, 2017-04-28 12:21:34) 5174ae4189f4911dba9f66d5bbd3acb94baa54c57554be6ac08c0c51deab3add
kiegesziteskeritesepites_1493450992.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-04-29 09:29:52) 38ed9e8bbc767b8f9467cc0c07e554c0b32104d91d9a13b65799f6af3229f6ce
kiegeszitespalyavilagitashoz_1493450993.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-04-29 09:29:53) 3614d236f869ceee3dcc3a8cffc4de42d41a027686e65d5cec992a66f251a300
9szemelyeskisbuszbeszerzese_1493374960.pdf (Szerkesztés alatt, 663 Kb, 2017-04-28 12:22:40) ee8b77a3468f422bb560fbdb73477efaaf1616b4ff3649c64ec824a60594cad1
palyahengerbeszerzese_1493374976.pdf (Szerkesztés alatt, 713 Kb, 2017-04-28 12:22:56) 6ef9f3093486627abb620a9aef5b8477039f50a83aed554778fe26e7d5875ddc
fukaszabeszerzese_1493374994.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-04-28 12:23:14) 6335a7980bfb9f05a41cdf2227bb4d3b01d8983b12af7f025777d986ed1bd730
lombszivobeszerzese_1493375008.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-04-28 12:23:28) 94b9fda78d1b493f5276e654b22940bdc866441be2dcf63e2e646ec146991eed
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
ledpalyavilagitaskoltsegterv_1493374750.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-04-28 12:19:10) 9a46c6ee7f95ad6f6ec3e6df3b8b8485e5fff3b48b547f6c375432790a540e33
palyavilagitaskoltsegterv_1493374750.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-04-28 12:19:10) c3d0d2ddb17cc1bcb737bc9bbd4849f14c0dd4a67b00ca9e3f4b213ad502549b
sportlelatovilagitas_1493374767.pdf (Szerkesztés alatt, 408 Kb, 2017-04-28 12:19:27) 6207f5bc641ae0356aecbcd6ee1148209db07cd048886f90386733776a18d456
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