
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CVSE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  19893187-2-18

Bankszámlaszám  11747044-20009070-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9500  Helység  Celldömölk

Út / utca  Kolozsvár utca  Házszám  2

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9500  Helység  Celldömölk

Út / utca  Gábor Áron utca  Házszám  29. I/7.

Telefon  +36 30 267 27 80  Fax  +36 95 420 378

Honlap  www.cvse.hu  E-mail cím  szaloci56@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Balázs Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 267 27 80  E-mail cím  celldomolk1@vasivolan.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Lóránt +36 20 277 61 86 szaloci56@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Celldömölki Városi
Sportcsarnok

Celldömölk Város
Önkormányzata

Városgondnokság
Celldömölk

50 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1900-01-13

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1900-01-13

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

be/SFPHPM01-03177/2015/MKSZ

2015-08-31 09:48 1 / 22



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 3 MFt 3 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 10 MFt 12 MFt 14 MFt

Egyéb támogatás 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 16 MFt 18 MFt 17 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5,61516 MFt 6,36 MFt 7,68 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 4,5 MFt 7,25 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,75 MFt 0,75 MFt 0,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3 MFt 4,5 MFt 4,5 MFt

Összesen 12,36516 MFt 16,11 MFt 19,93 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 9,36516 MFt 11,61 MFt 12,68 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 4,5 MFt 7,25 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)

13 653 512 Ft 273 070 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

13 585 291 Ft 271 706 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

444 729 661 Ft 8 880 791 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 17 499 034 Ft 349 981 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:

Celldömölkön a kézilabdázásnak nagy hagyományai vannak. Ezt az utat próbáljuk folytatni és szélesíteni. Jelenleg az általános és középiskolákban a testnevelés órák
és a délutáni foglakozások nem teszik lehetővé, hogy a tanulók széles spektruma / minden korosztály/ megismerkedjen a kézilabda sporttal és versenyszerűen űzze
is azt. A CVSE Vulkánfürdő kézilabda szakosztálya a sikeres pályázás reményében felvállalta a tanuló ifjúság teljes létszámának képzését és versenyeztetését.
Szeptembertől ismét olyan első osztály indul, ahol testnevelés szakos fogja tartani a mindennapos testnevelést. A középiskolában is fő hangsúlyt kap a kézilabda. Az
egyesület viszont a megnövekedett létszám és érdeklődő tanuló és fiatal miatt növeli a versenyrendszerekben szereplő csapatai számát, így az elmúlt évinél több
korosztályban indítunk csapatot. Ebben az évben is már tetemesen emelkedett a kézilabda sportág iránti érdeklődés. Több új fiatal fiú és leány látogatja a különböző
korosztályokban az edzéseket. A hazai mérkőzések látogatottsága is megnőtt. Ez köszönhető annak is, hogy a felnőtt női csapatunk esélyes a dobogóra .
Szerencsére a nézők megnézik az utánpótlás korosztály mérkőzéseit is úgy a lányoknál , mint a fiúknál. Itt természetesen a szülők, rokonok, barátok jelennek meg,
de ők hozzák a többi érdeklődőt is. Előfordult többször hogy 100-150 néző is megnézi a mérkőzéseket. A Győr-Sopron-Moson megyei bajnokságban szereplő férfi
csapatunk átlag életkora nem éri el a 19 évet. Többségében az U15-16 korosztály szerepel ezeken a mérkőzéseken is. Lelkesen és töretlenül állják a sarat az
„öregekkel” felálló ellenfelekkel szemben. Az elmúlt szezon alatt kettős játékengedéllyel az ETO KC csapatához igazol egy játékosunk / Freiberger Ivett/,illetve
átigazolt az Éles Kézilabda Iskolához Salamon Zalán. Mindkettőjük fejlődése volt a célunk az átigazolással. Létesítményünk saját nincsen. Béreljük a Városi
Sportcsarnokot, amely a középiskolával van összekötve. Ezért bérleti díjat kell fizetnünk. A kisebb korosztályok edzéseinek egy részét az általános iskolák
tornatermében tudjuk megoldani. Az iskolák, mivel részt vállal egyesületünk az oktató és nevelő munkában is, ezért térítésmentesen adják a termeket az edzések
idejére. Cserében viszont segítjük az iskolai versenyrendszerben szereplő tanulók felkészítését és versenyeztetését. Egyre több érdeklődő és aktív kézilabdásunk van
a környező településekről, még a szomszéd városból is hozzák a fiatalokat kézilabdázni hozzánk. 

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

A mindennapos testnevelés kiszélesedésével egyre kevesebb teremidő áll rendelkezésre, ugyanakkor az új szélesebb létszámú korosztályok egyre nagyobb
teremigényt fognak generálni. A törzsidőszakokban ma is jelentős teremidő gondokkal küzdünk. Településünk támogatja törekvésünket, hogy csapataink egy
korosztállyal magasabban versenyezzenek, ehhez viszont elengedhetetlen a rendelkezésre álló kapacitások bővítése. Az új egységet délelőttönként a mindennapos
testnevelés keretében az iskolás gyerekek használnák, amely foglalkozásokon természetesen a (tömegsport/látványsport) jelleggel megismerkedhetnek a
kézilabdázás főbb szabályaival, alapvető gyakorlati lényegével. Évente ez több száz új gyerek bevonást, megismertetését tenné lehetővé a kézilabdázás számára,
ami révén kiválasztódhatnak azok a sportolók, akik tehetségesebbek és versenyszerűen is bekapcsolódhatnak a sportszervezetünknél folyó munkába.
Tevékenységünket így széles és folyamatos utánpótlás bázisra építhetnénk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: folyamatos Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: bajnokság alatt folyamatos Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: nevezési időszakokban egyszeri
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának tervezett kifizetési ideje: folyamatosan
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2015. augusztus Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015. júliustól-2016. júniusig 

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program
szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. 1. HELYZETELEMZÉS 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe,
egyesületünk rövid története: Celldömölkön a kézilabdázás még a nagypályás korszakban kezdődött. Női és férfi szakág is működött a településünkön. Az 1980-as
évektől folyamatosan NB II-es bajnokságban játszanak a nők és a férfiak is váltakozó eredményekkel. A hagyománytisztelet és a folyamatosság vezéreli munkánkat.
1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák: Jelenleg női csapatunk az NBII Északnyugati csoportjában a 4. hely áll. Célunk a dobogó kiharcolása. Az ifis lányok
szereplésén nagyon érződik, hogy itt is zömében az U13-14 korosztály játszik. Szándékunk, hogy a folyamatos utánpótlás neveléssel megőrizzük a kézilabda
szeretetét és a tehetséges fiatalokat segítsük nagyobb egyesületekhez igazolni. Jelenleg egyik játékosunkat felvették a Kézilabda Akadémiára. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS
A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban: A nők NBII-ben való jó szereplésének
biztosítása, a férfiak visszakerülése az NBII-be. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén: Megfelelő létszámú és minőségű játékost kinevelni a Celldömölki NBII
számára, a tehetségek fejlődését biztosítani nagyobb egyesületekkel való kapcsolatfelvétellel. Így öregbitjük a Celldömölki kézilabdás hagyományokat. 2.1.3. Az
oktatási intézmények keretein belül: Folyamatosan jelen lenni az okta Céljaink az utánpótlás-nevelés területén • A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása,
megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. • Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. • A tehetségek
felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. • A
minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. • A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az
iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. • Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó
sportszakemberek. • Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés). 

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

A fiatalok a szabadidejüket hasznosan töltenék el nem csak az edzések alatt, hanem a hétvégeken a mérkőzések alkalmával is. Egészségesebbek lennének,
kötődnének a sporthoz, a csapathoz,az egyesülethez, a városhoz. Munkalehetőség mellett itt telepednének le felnőttként és itt sportolnának tovább. A tehetségek
elkerülve hírét vinnék városunknak a nevelő egyesületüknek, példaképpé válnának. Az egyesület és a városvezetés is mindent elkövet , hogy „ itthon” tartsuk a
fiatalokat. Szakosztályunk csapati felvették a Vulkánfürdő nevet , hogy ezzel is „reklámozzuk” városunkat. A város turista forgalmának növelése közös érdeke az
egyesületnek és a városnak is. A most megnyíló JUFA szállóban edzőtáborozó csapatokkal edzőmérkőzések szervezésére már felvettük a kapcsolatot a szálló
illetékeseivel. Folyamatos tárgyalásban állunk a város vezetésével , hogy rangos kézilabda fesztivált rendezzünk a hagyományos rendezvények mellett. Visszahozva
városunkban a kézilabdás világot , melyet a Cell-Cup elvitt Veszprémbe. Valószínű hátrányt jelent , hogy a tehetséges játékosokat továbbküldjük a nagy
egyesületekhez, ahol még magasabb szintű követelményeknek megfelelve, akár még a válogatottságig eljuthatnak /pl. Császár Gábor , Grebenár Gábor, Táncos
Balázs Győri ETO-SZESE ,Freiberger Ivett ETO KC, Salamon Zalán Éles Kézi-iskola/. Ebből a hátrányból is előnyt lehet kovácsolni, hiszen egy olyan célt tudunk
mutatni a fiataljainknak, ami már megélhetést is jelent a sport révén. A szomszéd településeken reklámozzuk a játékot és játékosokat toborzunk. Akik általunk
megszerették a kézilabdát, azok biztos, hogy a későbbiekben is megmaradnak a sport közelében és aktív részt is vállalnak majd a sportág szervezésében ,
szponzorálásában, vagy akár csak nézőként kihozzák gyermeküket ez egyesülethez , hogy „én is így kezdtem”! Szorgalmazzuk a kézilabdásaink körében a
játékvezetői és edzői tanfolyamokat is, hogy legyen utánpótlás minden vonalon!
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz kézilabda kapu + háló (Egyedi) db 2 81 650
Ft

163 300 Ft

Sporteszköz védőháló oldalfal (Egyedi) nm 536 1 380 Ft 739 680 Ft

Egyéb öltöző szekrény (Egyedi) db 24 126 500
Ft

3 036 000 Ft

Egyéb öltözőpad 1,5 m (Egyedi) db 2 44 620
Ft

89 240 Ft

Egyéb öltözőpad 2 m (Egyedi) db 9 49 220
Ft

442 980 Ft

Egyéb öltözőpad 2,5 m (Egyedi) db 4 57 500
Ft

230 000 Ft

Egyéb raktár polc 2 m magas (Egyedi) méter 38 28 750
Ft

1 092 500 Ft

Egyéb tükör (Egyedi) db 30 9 775 Ft 293 250 Ft

Egyéb törülköző tartó zuhanyzó (Egyedi) db 32 7 475 Ft 239 200 Ft

Egyéb szappan adagoló (Egyedi) db 31 9 200 Ft 285 200 Ft

Egyéb szemetes fali wc (Egyedi) db 20 13 800
Ft

276 000 Ft

Egyéb egyéb szemetes (Egyedi) db 8 20 700
Ft

165 600 Ft

Egyéb wc papír tartó (Egyedi) db 20 9 200 Ft 184 000 Ft

Egyéb wc kefe + tartó (Egyedi) db 20 10 350
Ft

207 000 Ft

Egyéb elektromos kézszárító (Egyedi) db 14 40 250
Ft

563 500 Ft

Egyéb mozgáskorlátozott wc komplett felszerelés (tükör, kapaszkodók,
szemetes, stb) (Egyedi)

szett 1 218 500
Ft

218 500 Ft

Egyéb pálya felfestés (kézilabda) (Egyedi) csom 1 138 000
Ft

138 000 Ft

Sporteszköz védőháló oldalfal (Egyedi) nm 536 1 380 Ft 739 680 Ft

Sporteszköz védőháló sínrendszer (Egyedi) méter 138 17 250
Ft

2 380 500 Ft

Sporteszköz bordásfal 1-es (Egyedi) db 27 38 870
Ft

1 049 490 Ft

Sporteszköz bordásfal 2-es (Egyedi) db 14 76 878
Ft

1 076 292 Ft

Sporteszköz pillér védelem (Egyedi) db 10 36 800
Ft

368 000 Ft

Informatikai
eszközök

eredmény kijelző Ei (Egyedi) szett 1 3 450
000 Ft

3 450 000 Ft

Informatikai
eszközök

közvetítő állás technikai pult Ei (Egyedi) szett 1 1 667
500 Ft

1 667 500 Ft

19 095 412 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda kapu + háló elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

védőháló oldalfal elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

öltöző szekrény elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

öltözőpad 1,5 m elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

öltözőpad 2 m elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

öltözőpad 2,5 m elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

raktár polc 2 m magas elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

tükör elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

törülköző tartó zuhanyzó elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

szappan adagoló elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

szemetes fali wc elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

egyéb szemetes elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

wc papír tartó elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

wc kefe + tartó elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

elektromos kézszárító elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

mozgáskorlátozott wc
komplett felszerelés (tükör,
kapaszkodók, szemetes, stb)

a mozgáskorlátozottak jogszabály szerinti feltételek biztosítása

pálya felfestés (kézilabda) elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

védőháló oldalfal elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

védőháló sínrendszer elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

bordásfal 1-es elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

bordásfal 2-es elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

pillér védelem elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

eredmény kijelző Ei elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

közvetítő állás technikai pult
Ei

elengedhetetlenül szükséges a csarnok rendeltetésszerű használatához

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

13 243 907 Ft 136 535 Ft 273 070 Ft 13 653 512 Ft 5 851 505 Ft 19 368 482 Ft 19 505 017 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEB kézilabda csarnok építése 2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 622 000 000 Ft

TEB kiviteli tervek 2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 12 000 000 Ft

TEB műszaki ellenőrzés 2015-09-01 2016-06-15 2016-06-15 7 000 000 Ft

641 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

kézilabda csarnok építése 9500
Celldömölk
Sport u.
x

1918/9 A mindennapos testnevelés kiszélesedésével egyre kevesebb teremidő
áll rendelkezésre, ugyanakkor az új szélesebb létszámú korosztályok
egyre nagyobb teremigényt fognak generálni. A törzsidőszakokban ma is
jelentős teremidő gondokkal küzdünk. Településünk támogatja
törekvésünket, hogy csapataink egy korosztállyal magasabban
versenyezzenek, ehhez viszont elengedhetetlen a rendelkezésre álló
kapacitások bővítése. Az új egységet délelőttönként a mindennapos
testnevelés keretében az iskolás gyerekek használnák, amely
foglalkozásokon természetesen a (tömegsport/látványsport) jelleggel
megismerkedhetnek a kézilabdázás főbb szabályaival, alapvető
gyakorlati lényegével. Évente ez több száz új gyerek bevonást,
megismertetését tenné lehetővé a kézilabdázás számára, ami révén
kiválasztódhatnak azok a sportolók, akik tehetségesebbek és
versenyszerűen is bekapcsolódhatnak a sportszervezetünknél folyó
munkába. Tevékenységünket így széles és folyamatos utánpótlás
bázisra építhetnénk.

kiviteli tervek 9500
Celldömölk
Sport
x

1918/9 a tárgyi eszköz beruházáshoz kapcsolódó kiviteli tervek készítése

műszaki ellenőrzés 9500
Celldömölk
Sport
x

1918/9 a tárgyi eszköz beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés

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

Nem

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 13 177 732 Ft 135 853 Ft 271 706 Ft 13 585 291 Ft 5 822 268 Ft 19 271 706 Ft 19 407 559 Ft

Utóf. 431 401 574 Ft 4 447 297 Ft 8 880 791 Ft 444 729 661 Ft 190 598 426
Ft

630 880 791 Ft 635 328 088 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 13 0 1 Országos

U10 25 0 1 Országos

U11 15 0 1 Országos

U12 14 0 1 Országos

U13 16 0 1 Országos

U14 18 0 1 Országos

Serdülő 0 0 0 Nincs

Ifjúsági 14 0 1 Megyei

Junior 15 0 1 Országos

Összesen 130 0 8
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 10 40 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 20 12 700 Ft 254 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 8 15 000 Ft 120 000 Ft

Pályatartozék kapuháló pár 4 60 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés labda db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés utazó táska (Egyedi) db 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz wax db 10 9 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó db 10 6 000 Ft 60 000 Ft

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

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

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

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Celldömölk Városi
Sportcsarnok

Junior, U10,
U11

8 500 Ft 50 10 500 4 250 000 Ft

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

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Szabó Lóránt UP szakm. ig. Normál 8 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

Novák István Technikai vezető Normál 6 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft

Rozmán Gergő Edző Normál 8 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft

Gálné Nagy Erika Sportmunkatárs Normál 6 12 100 000 Ft 28 000 Ft 1 536 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Szabó Lóránt 1956-05-18 Nem rel. Junior, U10, U11, U12, U13, U14, U9

Novák István 1968-09-22 Nem rel. Ifjúsági

Rozmán Gergő 1986-04-22 C U14

Gálné Nagy Erika 1970-09-04 Nem rel. U9
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 604 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 3 000 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 138 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 250 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 526 400 Ft

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

Összesen 18 918 400 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

16 974 063 Ft 174 990 Ft 349 981 Ft 17 499 034 Ft 1 944 337 Ft 19 268 381 Ft 19 443 371 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés 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

be/SFPHPM01-03177/2015/MKSZ

2015-08-31 09:48 12 / 22



Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés 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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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)

273 070 Ft 273 070 Ft 136 535 Ft 409 605 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 271 706 Ft 271 706 Ft 135 853 Ft 407 559 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 8 880 791 Ft 8 894 791 Ft 4 447 297 Ft 13 328 088 Ft

Utánpótlás-nevelés 349 981 Ft 349 981 Ft 174 990 Ft 524 971 Ft

Összesen 14 670 223 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Tárgyi
utófinanszírozott

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

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Celldömölk, 2015. 08. 31.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Balázs Béla (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Celldömölk, 2015. 08. 31.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Celldömölk, 2015. 08. 31.
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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 2 4 100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 4 300%

Edzőtáborok száma db 3 3 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 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 3 10 233%

U18 fő 3 10 233%

U17 fő 4 10 150%

U16 fő 2 15 650%

U15 fő 12 16 33%

Egyéb indikátorok

U14 fő 16 25 56%

U13 fő 18 20 11%

U12 fő 9 16 78%
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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 457 823 213 Ft 4 719 685 Ft 9 425 567 Ft 471 968 464 Ft 202 272 199 Ft 669 520 979
Ft

674 240 664 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

13 243 907 Ft 136 535 Ft 273 070 Ft 13 653 512 Ft 5 851 505 Ft 19 368 482 Ft 19 505 017 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

13 177 732 Ft 135 853 Ft 271 706 Ft 13 585 291 Ft 5 822 268 Ft 19 271 706 Ft 19 407 559 Ft

- ebből utófinanszírozott 431 401 574 Ft 4 447 297 Ft 8 880 791 Ft 444 729 661 Ft 190 598 426 Ft 630 880 791
Ft

635 328 088 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 974 063 Ft 174 990 Ft 349 981 Ft 17 499 034 Ft 1 944 337 Ft 19 268 381 Ft 19 443 371 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 474 797 276 Ft 4 894 675 Ft 9 775 548 Ft 489 467 498 Ft 204 216 536 Ft 688 789 360
Ft

693 684 035 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (38 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasinyilatkozat_1429620347.pdf Szerkesztés alatt, 594 Kb, 2015-04-21 14:45:47)
f3152b340caa2c1894bd35d97562ab6785b0156d0edae1134ca2514ea23ab1ae

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

celldomolkivse_berletieloszerzode_1430309121.jpg Szerkesztés alatt, 627 Kb, 2015-04-29 14:05:21)
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celldomolkivse_berletieloszerzode_1430309130.jpg Szerkesztés alatt, 369 Kb, 2015-04-29 14:05:30)
67acef0a9b336cedb96460db6c8c9319e990fb44266ce4d37353c77f34471f98

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

ureslappalyazathoz_1430214808.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 11:53:28) d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

_1438779709.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:01:49) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

A beruházás finanszírozási terve és forrása

ureslappalyazathoz_1430214750.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 11:52:30) d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

_1438779681.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:01:21) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

elkeszultletesitmenyhasznositasi_1430225063.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:44:23)
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_1438779701.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:01:41) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

beruhazasfinanszirozasiterveesf_1430225037.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:43:57)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

_1438779689.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:01:29) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

Egyéb dokumentumok

kerelemkozremukodoidijigenyleseh_1437649731.pdf Hiánypótlás melléklet, 174 Kb, 2015-07-23 13:08:51)
47361fa1ac8ab09aecc9fc887a3f2a16f64558f8fb281168ede70df1c566bd48

celldomolkivse_upreszleteskoltse_1438779532.xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-08-05 14:58:52)
3f9435f7e570c714382d47ecf4b3c3209fce2593d7accbf9f765ab96433b8b78

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegkivonat1oldal_1429620330.pdf Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2015-04-21 14:45:30) af673f54d6a2917f0a6a861ad9e384b1284862360cfe2997bc2d49d6ebfc02a1

cegkivonat2oldal_1429620338.pdf Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2015-04-21 14:45:38) cc5f6cae7d6f52a828f32f7eaa5dc9cb16fc355a0652c163eba49b4a49a22615

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

celldomolkivse_atutalasi_1430308892.jpg Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2015-04-29 14:01:32)
a26545d86bd513e4037e064b007798c87a8b8c537b7af4b12361c6a2595ec629

Köztartozásmentes adózó

cvsekoztartozasmentesigazolas_1429620386.pdf Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2015-04-21 14:46:26)
4eab4eefc5ca23b8264c53d1aab954820b21fbfc319fae81091010bd755b688f

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

celldomolkivse_upreszleteskoltse_1438779472.xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-08-05 14:57:52)
3f9435f7e570c714382d47ecf4b3c3209fce2593d7accbf9f765ab96433b8b78

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

_1438779657.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:00:57) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

ureslappalyazathoz_1430214590.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 11:49:50) d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

_1438779644.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:00:44) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

kezisepitesiengedely_1429707954.pdf Szerkesztés alatt, 932 Kb, 2015-04-22 15:05:54)
5637517629900962eee4a5b6052cbc8e73bfff819ce07f1126b2d2d00a1bb6c4

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...

_1438779608.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:00:08) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

alairttulajdonosihozzajarulonyil_1429704921.pdf Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2015-04-22 14:15:21)
843b635cdcd1837ebaaeace8fce731fc9b32b5325d48fd0a766635b688aea37b

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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_1438779619.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:00:19) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

kezitulajdonilap_1429620455.pdf Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2015-04-21 14:47:35) efb4cf4e57f2b982f89ef2645ec05e49e65291b47dd7a16df8391bda75cbd06c

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

_1438779584.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 14:59:44) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

alairttulajdonosihozzajarulonyil_1429704912.pdf Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2015-04-22 14:15:12)
843b635cdcd1837ebaaeace8fce731fc9b32b5325d48fd0a766635b688aea37b

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

reszletezettkoltsegterv_1430224978.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:42:58)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

_1438779669.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:01:09) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

megvalositanikivantprojektelemmu_1430224993.pdf Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2015-04-28 14:43:13)
d8c40ac7663144b6b514d8f58fdadb82f258deb01d68a3cd14c8909be0fa0332

_1438779727.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-08-05 15:02:07) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

celldomolkivse_sportmunkatarsmunk_1438779405.docx Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2015-08-05 14:56:45)
4fab6479e3080a234a5526ea8b283f547f4cc860b447b7372c56eeb13476208b

celldomolkivse_szakmaiigazgatomu_1438779409.docx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-08-05 14:56:49)
dbe7a9ea97a7d002e65f2664f32b7f6e394b4034629192e0755b038e1f7a527c

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

celldomolkivse_szemelysz.eloszerz_1430309148.jpg Szerkesztés alatt, 381 Kb, 2015-04-29 14:05:48)
3e8f8504ad977087399847fe6c305a1e6d8fb8081448289e5aea1ea2f520c3e6

celldomolkivse_upreszleteskoltse_1438779461.xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-08-05 14:57:41)
3f9435f7e570c714382d47ecf4b3c3209fce2593d7accbf9f765ab96433b8b78

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

celldomolkivse_upreszleteskoltse_1438779497.xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-08-05 14:58:17)
3f9435f7e570c714382d47ecf4b3c3209fce2593d7accbf9f765ab96433b8b78
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