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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft

Gazdálkodási formakód

113

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

23372052-2-13

Bankszámlaszám

65100242-11070698-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2141

Város

Csömör

Közterület neve

Major

Közterület jellege

út

Házszám

7-9

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2141

Város

Csömör

Közterület neve

Major

Közterület jellege

út

Házszám

7-9

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 922 14 22

Fax

0

Honlap

www.csomorsport.hu

E-mail cím

florianvale10@gmail.com

E-mail cím

ugyvezeto@csomorsport.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Válé Flórián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 922 14 22

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Válé Flórián

E-mail cím

+36 30 922 14 22

florianvale10@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Csömöri
Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa

Csömör Nagyközség
Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Csömöri Sport és Szabadidő-szervező
Nonprofit Kft

Átlagos heti használat
(óra)
30

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-05-24
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2011-05-30

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

0

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

2016-08-26 14:20

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

60 MFt

70 MFt

70 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3 MFt

5 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

30 MFt

80 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

93 MFt

155 MFt

75 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

21 MFt

25 MFt

25 MFt

Működési költségek (rezsi)

11 MFt

14 MFt

14 MFt

Anyagköltség

5 MFt

5,5 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

15 MFt

17 MFt

18 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

9 MFt

12 MFt

13 MFt

Összesen

61 MFt

73,5 MFt

76 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

26 MFt

30 MFt

30 MFt

Működési költségek (rezsi)

11 MFt

14 MFt

14 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

8 274 518 Ft

165 490 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

13 043 309 Ft

260 866 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

43 931 223 Ft

878 624 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

13 667 420 Ft

273 348 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-08-26 14:20
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: Kft.) 2011. májusában hozta létre Csömör Nagyközség Önkormányzata, aki 100%-os
tulajdonosa egyben. Azzal a céllal, hogy a 2001-ben létrehozott Csömöri Sport Kft. feladatait átvegye, azokat hatékonyabban és sikeresebben végezze. A Kft.
üzemeltetője az Önkormányzati tulajdonban lévő Csömöri Sportcsarnoknak. A Sportcsarnokot 7:00 – 16:00 óra között a Mátyás Király Általános Iskola használja a
testnevelés órákra. Az utánpótlás képzésben stratégiai célunk, hogy növekedjen a kézilabda játékosok száma. Szeretnénk egy hosszútávon eredményes
utánpótlásbázist létrehozni. Délutáni órákban a Kft. utánpótlás csapatai, este pedig a felnőtt csapatok edzenek a létesítményben. Csömör KSK férfi kézilabda
szakosztály felnőtt, ifjúsági és serdülő, U14-es csapatai. A 60 éves múltra visszatekintő szakosztály az elmúlt időszakban az NB I/B és az NB II osztályokban
versenyzik, ingázva a kettő között. Az elmúlt évek következetes munkájának eredményeként a felnőtt csapat tagjainak 85% a saját utánpótlás műhelyünkből kerültek
ki. A többségében saját nevelésű fiatalokból álló csapata tagja az NB II-ben élmezőnyének. A junior csapatunk 1 mérkőzésre van attól, hogy sorozatban harmadik
alkalommal nyerje meg a bajnokságot. Jelenleg férfi felnőtt csapatunk az NB II-ben szerepel, játékosai 85%-ban helyiek, a saját utánpótlásunkból kerültek be a
csapatba. Az utánpótlás csapataink évről-évre részt vesznek az Országos Bajnokságokban. Csömör KSK női kézilabda szakosztály. A több mint 10 éve alakult
szakosztály, az elmúlt évek munkájának eredményeként éveken át az NB I/B-ben szerepelt. Sajnos szakmai és stratégiai okok miatt nem állt módunkban az NB I-ben
történő indulást felvállalni, így jelenleg a csapat a Pest Megyei Bajnokságban versenyez, jelentős részben helyi és környékbeli játékosokra épülve. Női felnőtt
csapatunk most játszik a döntőbe jutásért. Az elmúlt 2-3 évben egy teljesen új csapatot hoztunk létre, visszahívtuk a csömöri játékosakat, jelenleg 70-80%-ban helyiek
szerepelnek a felnőtt csapatban.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az elmúlt időszakban (20 év) az egyre nehezebb gazdasági helyzetben sajnos nem sikerült elegendő forrást biztosítani a létesítmény állagmegőrzésére,
fenntartására és korszerűsítésre sem. E miatt mostanra a Sportcsarnok küzdőtere és kiszolgáló helységei egyaránt jelentősen elhasználódtak. A tervezett
beruházásainkkal jelentős mértékkel komfortosabbá válna a létesítményünk az azt használók számára, valamint az új technológia által gazdaságosabban is lehetne
fenntartani. A 2012-13-as bajnoki évben elvégeztük a küzdőtér felújítását és az öltözők légtechnikájának korszerűsítését! A 2013-14-es évben az öltözők egy részét
és a kiszolgáló helységeket és az eredményjelzőt újítottuk fel. És biztonságtechnikai kamerarendszert telepítettünk. 2014-15-ben a nyílászárok cseréjét és a külső
homlokzati hőszigetelést pályáztuk meg sikeresen. 2015-16-ban pedig a küzdőtér világítás és a gépészet korszerűsítését és az alagsori öltözők és közlekedő
valamint a földszinti 2 db öltöző teljes felújításátterveztük be. Az utóbbi 2 pályázatban említett munkák kivitelezése most kezdődik el. 2016-17-ben szeretnénk ezeket
a beruházásokat folytatni, ami magában foglalná, az új nyílászárok labdavédő rácsait, amik egyben az árnyékolásra is megoldással szolgálnak, illetve az 1800 m2
tetősík hőszigetelését. Ezekkel megvalósítható lenne a költségek további optimalizálása. A létesítményünkön található egy 10 éve épült 20x40 méteres szabványos
műfüves pálya, aminek a műfű felülete teljesen elhasználódott. Ezt szeretnénk kicserélni multifunkciós sportburkolatra, ami által egyrészt a kézilabda edzések
tartására is alkalmassá válna, másrészt az iskolai testnevelés órákat is lehetne rajta tartani. A pálya alépítménye, drénezése megfelelőnek látszik, csak a felső réteget
kellene kicserélni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A Sportcsarnokot érintő beruházások szerencsés esetben már 2016 második félévében megvalósulhatnának, szinte egyszerre a most kezdődő munkálatokkal.
Rosszab esetben 2017 első félévében lennének végrehajtva. A szabadtéri pálya burkolat cseréjét 2017 II. negyedévében szeretnénk elvégezni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A csömöri kézilabda jelentős sikereket ért el az elmúlt években, évtizedekben. Szeretnénk a hagyományokhoz méltó minőségi utánpótlás műhelyt létrehozni, ami az
MKSZ új hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban működne és ennek eredményként egyben bázisa is lenne a sportágnak. Budapesten és a közeli
agglomerációban egyre kevesebb lehetőség van a kézilabda űzésére, mi szeretnénk olyan alternatívát kínálni, ami elősegíti a környéken élők kapcsolódását a
sportághoz és minőségi munkánkkal minél meghatározóbb szerepet kívánunk vállalni a Budapesthez közeli, Pest Megyei kézilabdázásban. Az Általános Iskolával
együttműködve (az elmúlt években és a jövőben minden évfolyamon minimum 1 sportosztály indul. A tanulóikra építve szeretnénk létrehozni egy komoly utánpótlás
műhelyt. A kézilabdázás, mint alapsportág növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, emellett a sportolás és tanulás összehangolása – a fizikális és
szellemi terhelés helyes arányának kialakítása. Így lehetőség van a sport és a sportág megkedveltetésére a gyerekeknél már egészen kis korban és a kézilabdázás
alapjait is hamar elsajátíthatják. Majd ennek a folyamatnak a kicsúcsosodása képen a felnőtt csapatainkban is szeretnénk minél nagyobb számban a saját nevelésű
játékosainkat versenyeztetni. A jelenlegi felnőtt csapatunk keretében összesen csak 2 olyan sportoló van, aki nem csömöri vagy nem itt kezdett kézilabdázni évekkel
ezelőtt.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A csömöri kézilabda az elmúlt 60 évben komoly elismerést vívott ki magának. Csapatainkban mindig is nagy számban szerepeltek a helyi játékosok. Az elmúlt
években sajnos ez a trend megváltozott, de az új (falu és sport)vezetés elkötelezett az irányban, hogy újra a csömörieknek biztosítsa azokat a feltételeket, amely
visszaállítaná a régi eredményes rendszert. Az elmúlt időszakban megcsappant a nézőszám, mert a helyiek nem érezték magukénak a csapatokat. Reményeink
szerint a csömöri kötődésű játékosokra többen lennének kíváncsiak. Fontosnak érezzük azt is, hogy a volt és jelenlegi csömöri játékosainkat bevonjuk a szakmai
munkába. Bagyánszki Zsolt mellé (aki már 4 éve edzősködik nálunk) Turák Csaba és Podani Dániel is középfokú edzői végzettséget szerzett. Őket folyamatosan
szeretnénk beintegrálni a mindennapi munkába. Bízunk abban is, hogy az általunk elképzelt terv mögé felsorakoznak (jelenlegi egyetlen támogató Önkormányzat
mögé) a helyi kis-, közép-, és nagyvállalkozások egyaránt. Ők akár a társasági adójukkal, akár egyéb támogatási formával is támogathatják a szakosztályainkat. Az
utánpótlás képzésben stratégiai célunk, hogy növekedjen a kézilabda játékosok száma, ezáltal automatikusan növekedne a sportág népszerűsége, taglétszáma. A
közeljövőben ezekből a játékosokból lehetnek majd élversenyzők, szabadidős-sportolók, edzők, klubvezetők, játékvezetők, támogatók, amelyek mind a sportág
gazdasági és társadalmi erősödéséhez vezethetnek. A Csömöri Sportcsarnok a környék egyik legközkedveltebb létesítménye. A helyi csapatainkon kívül több
környékbeli (budapesti és Pest megyei együttes is nálunk játssza a mérkőzéseit, ha van szabad kapacitásunk, akkor a hétközi edzéseiket is szívesen tartják nálunk.
Az előző pontban részletezett okok miatt azonban a szolgáltatásunk minősége sajnálatosan folyamatosan romlik. A tervezett beavatkozásokkal jelentősen növekedne
a Sportcsarnokot használók komfortérzete, legyen szó él-, vagy szabadidő-sportolóról, emellett megtakarítást is jelentene, hiszen gazdaságosabban tudnánk
üzemeltetni a létesítményt.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Válé Flórián

1970-05-17

Ügyv. Elnök

N.r.

Normál

8

12

460 000 Ft

128 800 Ft

7 065 600 Ft

Bujdosó Krisztina

1979-03-02

Sportmark.

N.r.

Normál

8

12

160 000 Ft

44 800 Ft

2 457 600 Ft

Turák Csaba

1976-09-21

Tech. Vezető

N.r.

Normál

8

12

160 000 Ft

44 800 Ft

2 457 600 Ft

Bagyánszki Zsolt

1973-05-19

Edző

C

EKHO

6

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

30

48

1 080 000 Ft

278 400 Ft

16 300 800 Ft

2016/17 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)

8 026 282 Ft

82 745 Ft

165 490 Ft

8 274 518 Ft

8 274 518 Ft

16 466 290 Ft

16 549 035 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

40

35 000 Ft

1 400 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

szett

40

25 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

35

10 000 Ft

350 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

35

7 000 Ft

245 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

10

12 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

40

7 000 Ft

280 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

5

9 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

5

6 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Pályatartozék

kapu

pár

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

kapuháló

pár

3

40 000 Ft

120 000 Ft

Informatikai eszközök

Projektor

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Informatikai eszközök

Televízió

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

Számítógép

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

12 500 000
Ft

12 500 000 Ft

18 242 000 Ft

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

Indoklás

kézilabda cipő

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

kabát

Utazáshoz szükségesek.

bemelegítő jogging

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

kézilabda mez (meccs)

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

kézilabda nadrág (meccs)

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

védőfelszerelés

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

szabadidőpóló

Utazáshoz szükségesek.

wax

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

wax lemosó

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

medicinlabda

Edzéshez szükségesek.

kapu

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

kapuháló

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

Projektor

A mérkőzések edzések elemzéséhez, visszanézéséhez szükséges.

Televízió

A mérkőzések edzések elemzéséhez, visszanézéséhez szükséges.

Számítógép

A háttér infrastruktúra fejlesztése miatt szükséges.

kapusnadrág

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

kapusmez

Edzéshez, versenyzéshez szükségesek.

Mikrobusz 8+1 fő

Csapataink szállítását szolgálja, ez jelentős költségmegtkarítást eredményezne.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

12 652 010 Ft

130 433 Ft

260 866 Ft

13 043 309 Ft

5 589 990 Ft

18 502 866 Ft

18 633 299 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF

Tetősik hőszigetelése

2016-08-01

2017-06-30

2017-06-30

12 738 786 Ft

TEF

Labdavédő rácsok gyártása, felszerelése

2016-08-01

2017-06-30

2017-06-30

3 818 357 Ft

TEF

Projekt előkészítés

2016-03-01

2017-06-30

2017-06-30

3 810 000 Ft

TEF

Vendéglelátó átalakítása, öltözők és edzőhelység
létrehozása

2016-08-01

2017-06-30

2017-06-30

19 111 572 Ft

TEF

Szabadtéri kézilabdapálya kialakítása

2016-09-16

2017-06-30

2017-06-30

21 962 239 Ft
61 440 954 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Tetősik hőszigetelése

2141
Csömör
Major út
7-9.

892

A tavaly elkészített és a Sportcsarnok épület átfogó energetikai felújítását
tartalmazó kivitelei terveknek megfelelően, mind a küzdőtéri "ALUNIK"
álmennyezet, mind az egyéb emeleti helyiségek fölötti monolit
gipszkarton álmennyezetek fölé további hőszigetelő réteg beépítése
szükséges. A számítások szerinti minimum 15,00 cm vastag szálas
(üveg-, vagy kőzetgyapot) szigetelés elhelyezése az álmennyezetek
részleges megbontása után lehetséges. A küzdőtér feletti "ALUNIK"
álmennyezet megerősítése szintén időszerű feladat. A teljes feladathoz
tehát jelentős állványozás, álmennyezet bontás és visszaépítés, valamint
festési munka is társul.

Labdavédő rácsok gyártása,
felszerelése

2141
Csömör
Major út
7-9

892

Az idén nyárra tervezett beruházások keretében az északi és déli
homlokzatok teljesen megújulnak. A meglévő kopolit üvegek helyére
korszerű PVC ablakok kerülnek beépítésre. A tervek szerint az iskola
udvarra néző déli homlokzat új ablakai elé kétfunkciós, acél védőrácsok
készülnek. Ezek a rácsok hivatottak biztosítani az üvegfelületek
mechanikai védelmét, valamint a víztiszta üvegfelületek árnyékolását is.
Mivel a jelenleg rendelkezésre álló források nem fedezik a rácsok
legyártását, felületkezelését és felszerelését, a következő évad
beruházásai között szeretnénk megvalósítani ezt a projectelemet.

Projekt előkészítés

2141
Csömör
Major út
7-9

892

Első lépésként el kell készíteni a vendéglelátó átalakítására vonatkozó
műszaki terveket. (A tetősíkok szigetelésére és a labdavédő rácsokra
rendelkezésre állnak a tervek.) A tervek elkészítése után, minden
részfeladatra tételes költségvetés kiírás kell készíteni, ami felhasználható
a kivitelező jelöltek pályáztatásához, illetve csatolható a jövőben adódó
pályázati dokumentációkhoz. A tervezési és később kivitelezési
feladatokra vonatkozó pályáztatás és ártárgyalás során, biztosítani kell mind jogi, mind műszaki kérdések tekintetében - a megfelelő
megrendelői képviseletet. A kivitelezési munkák során biztosítani kell a
folyamatos műszaki ellenőrzést és műszaki adminisztrációt, valamint a
munkafolyamatok és részfeladatok optimális ütemezését.

2016-08-26 14:20
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Vendéglelátó átalakítása, öltözők
és edzőhelység létrehozása

2141
Csömör
Major út
7-9

892

A meglévő acélszerkezetű vendéglelátó kihasználtsága minimális, a
jelentősen megnövekedett szakosztályi öltőző és szertár igény mellett
feleslegesen foglalja az értékes alapterületet. Ezt a területet, ami a
Sportcsarnok eddig elhanyagolt és kihasználatlan része volt, a jövőre
tervezett beruházások keretében teljesen átalakítjuk. A vendég szurkolók
részére egy jelentősen kisebb lelátó készül, ami az emeltre vezető
lépcsőtől közvetlenül megközelíthető. A lelátó mögött egy nagyobb,
erőnléti és elméleti-taktikai felkészítésre is alkalmas edzőterem, két új
öltöző és egy közepes méretű szertár helyiség kerül kialakításra. Ezek a
helyiségek egy önálló közlekedőből nyílnak, így használatuk a lelátó rész
lezárása mellett is lehetséges.

Szabadtéri kézilabdapálya
kialakítása

2141
Csömör
Major út
7-9

892

A Sportcsarnok kihasználtsága közelití a 100 %-ot. Az utánpótlás és
felnőtt csapataink sem tudnank megfelelő számú edzést tartani. A kültéri
20x40 méteres szabvány méretű (jelenleg műfüves) pálya átalakítása
után, az új borítással egy multi funkciós szabványos pálya állna a
csapataink rendelkezésére, ami szinte egész évben használható lenne.
Burkolat: A pálya burkolata „Naxos” beltéri sportpadló. Széleskörűen
felhasználható sportpadló előnyei: biztonság, kényelem, tartósság,
esztétikusság, gazdaságosság és a nem létező karbantartási költségek.
Nagyon könnyen és gyorsan lerakható, így a legjobb megoldás az
állandó vagy változó belső terek kialakításához. Multisport festéssel.

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

2016/17 évad - Tervezett összes 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.

42 613 287 Ft

439 312 Ft

878 624 Ft

43 931 223 Ft

18 827 667
Ft

62 319 578 Ft

62 758 890 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-26 14:20
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 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

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

0

4

0

Nincs

U12

0

6

0

Nincs

U13

0

6

0

Nincs

U14

12

0

1

Megyei

Serdülő/ifjúsági

15

0

1

Országos

Junior

15

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

42

16

3

2016-08-26 14:20
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

30

25 000 Ft

750 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

szett

30

20 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

30

9 000 Ft

270 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

30

7 000 Ft

210 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

10

13 000 Ft

130 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

3

10 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

3

8 000 Ft

24 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

30

7 000 Ft

210 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

30

20 000 Ft

600 000 Ft

Pályatartozék

kapu

pár

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

kapuháló

pár

3

50 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

3

9 000 Ft

27 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

30

10 000 Ft

300 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

pulzusmérő óra

db

15

50 000 Ft

750 000 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

csom

20

450 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

db

50

1 200 Ft

60 000 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

40

3 000 Ft

120 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

db

10

3 500 Ft

35 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 4 cm

db

30

1 200 Ft

36 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

db

30

1 600 Ft

48 000 Ft

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

Korosztály

2016-08-26 14:20

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)
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2016/17 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)

Kavrán Andrea

Edző

EKHO

6

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Horváth Tünde

Edző

EKHO

6

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

Csuka Zsófia

Edző

EKHO

6

12

93 750 Ft

18 750 Ft

1 350 000 Ft

Valter Annamária

Masszőr

EKHO

6

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Kavrán Andrea

1979-12-06

C

Junior

Horváth Tünde

1977-11-15

C

U14

Csuka Zsófia

1966-03-26

D

Serdülő/ifjúsági

Valter Annamária

1971-03-05

Nem rel.

Junior, Serdülő/ifjúsági, U14

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 661 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 233 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 382 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

14 776 000 Ft

2016/17 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)

13 257 398 Ft

136 674 Ft

273 348 Ft

13 667 420 Ft

1 518 602 Ft

15 049 348 Ft

15 186 022 Ft

2016-08-26 14:20
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Általános Képzés
2016/17 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

2016/17 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

2016-08-26 14:20
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Szakképzés
2016/17 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

2016/17 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

Személyi jellegű

165 490 Ft

165 490 Ft

82 745 Ft

248 235 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

260 866 Ft

260 866 Ft

130 433 Ft

391 299 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

878 624 Ft

878 624 Ft

439 312 Ft

1 317 936 Ft

Utánpótlás-nevelés

273 348 Ft

273 348 Ft

136 674 Ft

410 022 Ft

Összesen

1 578 328 Ft

2 367 493 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.

Utánpótlás-nevelés

Könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.
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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: Csömör, 2016. 08. 26.

2016-08-26 14:20

16 / 25

be/SFPHPM01-04012/2016/MKSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Válé Flórián (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: Csömör, 2016. 08. 26.
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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
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 19:52:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 06:21:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 06:18:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 08:37:03
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:07:33
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 17
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 19:59:28
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:37:33
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 09:44:12
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 09:44:41
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:13:59
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:13:36
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:12:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-08-09 12:25:19
Feltöltés / Megtekintés

2016-08-26 14:20

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
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:11:18
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: 3
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:10:50
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:10:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 20:39:45
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:02:44
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 09:00:10
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-28 21:08:31

Kelt: Csömör, 2016. 08. 26.

2016-08-26 14:20
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

7

7

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

4

4

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

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

5

5

0%

U18

fő

6

6

0%

U17

fő

6

6

0%

U16

fő

8

8

0%

U15

fő

15

15

0%

Egyéb indikátorok
0%
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

8 026 282 Ft

82 745 Ft

165 490 Ft

8 274 518 Ft

8 274 518 Ft

16 466 290 Ft

16 549 035 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

55 265 297 Ft

569 745 Ft

1 139 490 Ft

56 974 532 Ft

24 417 657 Ft

80 822 444 Ft

81 392 189 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 652 010 Ft

130 433 Ft

260 866 Ft

13 043 309 Ft

5 589 990 Ft

18 502 866 Ft

18 633 299 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

42 613 287 Ft

439 312 Ft

878 624 Ft

43 931 223 Ft

18 827 667 Ft

62 319 578 Ft

62 758 890 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

13 257 398 Ft

136 674 Ft

273 348 Ft

13 667 420 Ft

1 518 602 Ft

15 049 348 Ft

15 186 022 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

76 548 977 Ft

789 164 Ft

1 578 328 Ft

78 916 470 Ft

34 210 777 Ft

112 338 082
Ft

113 127 246 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-08-26 14:20

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (63 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)
alairasicimpeldany_1461644481.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2016-04-26 06:21:21)
43834aa07fa6438dde2581e6c307300f5e80a9bb8196a9301730dfe9e4182736
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nemrelevansnyilatkozat2016_1469732911.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2016-07-28 21:08:31)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
csomorisportcsarnok_letesitmeny_alt_1461672420.pdf (Szerkesztés alatt, 697 Kb, 2016-04-26 14:07:00)
012bcd377a71a5dab5001caace5f1c890350baa6520b6c435c860f553404aadd
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
onresznyilatkozatonkorm._1469729416.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2016-07-28 20:10:16)
46e627fe1c8924f93c400555c46596eb984d2190020ae69b0062985622dd5383
penzugyi-muszakiutemezes_1469730636.pdf (Hiánypótlás melléklet, 544 Kb, 2016-07-28 20:30:36)
4df7526ee044dc4503e495eadd0e4674fa50c979af841a2af169109bd28b3709
bankszamlaadatonreszhez_1469730748.pdf (Hiánypótlás melléklet, 247 Kb, 2016-07-28 20:32:28)
55f54fd3146d7be8d0974d385c5f7210cdb05c03500f02e9db9cf83d15b4a276
szandeknyilatkozatokatamogatasrol_1469731185.pdf (Hiánypótlás melléklet, 525 Kb, 2016-07-28 20:39:45)
0da5ee8150772c7faebceb89abfe84c067c283303051eddac964fc89241a74a4
aberuhazasfinanszirozasitervefo_1461745187.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-27 10:19:47)
2ea31daa5bdd53526b7d3c0c44d03c16ba7cfec5f17381d9aa09349186c2da81
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositasimodreszletezese_1469689210.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1019 Kb, 2016-07-28 09:00:10)
61662f9de17b48295c88414032ebe2f2f720e68f425826d1960a13923c1feee6
acsomorisportcsarnokhasznositasa_1461672403.pdf (Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2016-04-26 14:06:43)
3b87c7f4cfa6881453cb52e9200f96b33c1367c2962e543c50c29761b7a5629a
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
aberuhazasokfenntartasanakfinans_1469732516.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1002 Kb, 2016-07-28 21:01:56)
2bd361a428d82ab9ad1e4c10cae42b97699a40ffe19ff280f69da19a4cd67cd5
2016evionkormanyzatikoltsegvetes_1469732564.xls (Hiánypótlás melléklet, 777 Kb, 2016-07-28 21:02:44)
6079b81a05bf9375eec73f33584d42fda3a564498fa2483cead1a01ff81cd544
rezsikoltseg_1461745935.pdf (Szerkesztés alatt, 470 Kb, 2016-04-27 10:32:15) 7f9430a0b57d35e9138fc09d73a7aa61183a34582c971dfe4426955c4ae84249
2012-15evirezsikoltsegeknyomtath_1461673020.xlsx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-26 14:17:00)
ab7953a129d623bb00ec631e9e32b2c16d719f63647baeccf384ecc14ca7a7b1
Egyéb dokumentumok
onkormanyzationreszszandek_1461766335.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-27 16:12:15)
0bf2d4d9b88732449b5565ed702ffdd692b51838605fc4d5211cf1271820dc0a
buszarajanlatford_1461931646.pdf (Szerkesztés alatt, 542 Kb, 2016-04-29 14:07:26)
f187ce7419febe080ef27829e066bed89e46d42b78c618763a8d607a2af7772f
porschet6_kombi_ht2-1arajanlat_1461931653.doc (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2016-04-29 14:07:33)
85b39b6472e8089ab56b63c9505b82e81db26bf623a9c58cd74a34e89d447f56
szandeknyilatkozatok_1461655709.pdf (Szerkesztés alatt, 503 Kb, 2016-04-26 09:28:29)
e581ee9c251974af51ac931b039cdcbe02a0edfc81935e423db0ebe5cfdcc610
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat2016.04.27_1461835754.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 11:29:14)
d9f028f6a7b8ef34feb731cf563c9117bbe9dc0b5974f4904217b9f4d9b438fb
cegkivonat20160728_1469728320.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-07-28 19:52:00)
779c4eaebcd6a6e08d7c44b252726820ffd668e5b97ee509b1083ed22e936769
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasszolgdij_1461652623.pdf (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2016-04-26 08:37:03)
b1c9376498b9adc67d92ce53b2fe702895c5be8c7e26057f940d30376dff0b44
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
navkozt.ment.sportkft.2016apr_1461644282.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2016-04-26 06:18:02)
a2858cdf96d60e1863fb63a05d3c56d1558368f0d930b66759d4098080fe93b0
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
upkoltsegek2016_1461656666.pdf (Szerkesztés alatt, 551 Kb, 2016-04-26 09:44:26)
71068694f622bb98a52e58fba0de35f47647cc7dec4b0b5a09d961bb0b83b6e4
ajtajanlat_1461656681.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 09:44:41) a32a558ea2897f04401d355886c1a6d7b4c5a206ee39c0c6623d20abc21275d6
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

2016-08-26 14:20

23 / 25

be/SFPHPM01-04012/2016/MKSZ
nemrelevansnyilatkozat2016_1469733078.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2016-07-28 21:11:18)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
nemrelevansnyilatkozat2016_1461743677.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2016-04-27 09:54:37)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
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
vendeglelatonemepitesiengedelyko_1470737125.pdf (Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2016-08-09 12:05:25)
87356c6767559b83790958a8fe1de1920b2581b1fa09e3c55e3060c63ab8a57c
szabadterikezilabdapalyakialakita_1470738319.doc (Hiánypótlás melléklet, 110 Kb, 2016-08-09 12:25:19)
9d59248b8443a3791f5f027cee77fbc74bdc772b9f8169efc31d6aa6a2decb1f
tulajdonosihozzajarulasfelujitaso_1469728912.pdf (Hiánypótlás melléklet, 473 Kb, 2016-07-28 20:01:52)
5ca3c07e8f7b13613cadab1afb0b8cbc2557e65bb7e7349b5e671dd9c4a1c6f6
nemepitesiengedelykotelesberuha_1461743658.pdf (Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2016-04-27 09:54:18)
1c06451a23db51e16b16e535ab573af792ce43ba8ba5ee0646cfa1991bf96b21
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
hasznalatijogotalapitoszerzodes_1461657368.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2016-04-26 09:56:08)
f553fd55ce4c1e77e82a90c2eef4d780fa095a062f154979b1e666edfc2f128f
nemrelevansnyilatkozat2016_1469733216.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2016-07-28 21:13:36)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
nemrelevansnyilatkozat2016_1469733133.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2016-07-28 21:12:13)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
892tulajdonilap2016_1461644197.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2016-04-26 06:16:37)
ef1b6583662c049a53f50a2c084f1fb57bc630fed8396f407b05a4066f5955c0
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
nemrelevansnyilatkozat2016_1461657391.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2016-04-26 09:56:31)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
nemrelevansnyilatkozat2016_1469733239.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2016-07-28 21:13:59)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
palyazatikoltsegvetesek_1461928768.xlsx (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-29 13:19:28)
4471aca759d478131e2308d55fda2a753f833a4c4ec1af3a0eaa63044c0d37a2
nemrelevansnyilatkozat2016_1469733050.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2016-07-28 21:10:50)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
csomorrekortanburkolatusportpal_1461931142.xlsx (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2016-04-29 13:59:02)
5114f035b775f5a78e3204398b47c5b121bfbe0d118b06ff845fe985612e3181
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
palyazatikoltsegvetesek2016.04.2_1461928620.pdf (Szerkesztés alatt, 1000 Kb, 2016-04-29 13:17:00)
e8b28e97988dbe717be923b3dff976f5b8a09083ae190cdebc2a098ccaac91e7
palyazatikoltsegvetesek2016.04.2_1461928691.docx (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 13:18:11)
6b114fcd13a78acbfe7c0201c45bfbd14ccd8a4bac71b37eb53805a6490add87
palyazatikoltsegvetesek_1461928697.xlsx (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-29 13:18:17)
4471aca759d478131e2308d55fda2a753f833a4c4ec1af3a0eaa63044c0d37a2
nemrelevansnyilatkozat2016_1469733016.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2016-07-28 21:10:16)
5900c543cc10e24a4e57d64d17c4b42161fa01339912407673c3993f51239057
globalsportrekortanburkolatuspo_1461931176.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-04-29 13:59:36)
43a1b08a06b9aca408223e4ff79f693a423b23ca05cb4264d74a589b1180af3a
Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
sportfelszereleseksporteszkozok_1469734653.pdf (Hiánypótlás melléklet, 461 Kb, 2016-07-28 21:37:33)
26cc350355c41046dff71435ae5647b2a4d3d5c53226b71382f9a5038c7a8c49
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
megbizasiszerzvaltera.2016-17_1461835496.pdf (Szerkesztés alatt, 564 Kb, 2016-04-28 11:24:56)
08cd99473609948060654913afe78e356b6d811fe5a3b734b8e9dfc86553f088
megbizasiszerzcsuka2016-17_1461928828.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-29 13:20:28)
24f01947600ec42c534da6ebc9cb447a0a3afc5ad706c51899ff0be48956fb13
edzoidiplomacsukazsoka_1461928835.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2016-04-29 13:20:35)
90436fbfb9f170d187916140824fbb8cd9a08d5d1c46ac2b71226120337d47ef
csukazsokaedzoilicensz_1461928844.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-29 13:20:44)
fb17c01af7faeb33888a1de129b9e65b77b06257a4334befc3a13b29ef110000
csukazsofiaclicensz20160720_1469728768.pdf (Hiánypótlás melléklet, 228 Kb, 2016-07-28 19:59:28)
9752d90c3a20c8c35e2aea36c16fc8829515b0bde8fad46e08d6657ddacd9fc7
bujdosomunkaszerz_1461692287.pdf (Szerkesztés alatt, 1012 Kb, 2016-04-26 19:38:07)
357c6bb214e072193a4473bee7b29042b6c4076a3f75fc9376db81c5757613b5
turakmunkaszerz_1461692303.pdf (Szerkesztés alatt, 1015 Kb, 2016-04-26 19:38:23)
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2375031bd8cf14fe893573b02cd513c245ee468a661308db3a6646c78b215b84
munkakorileirassportmarketing_1461745312.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2016-04-27 10:21:52)
10a8eaff519051d81da03e842ec4eaba34906a87fed8820b50a897f9f9a7dc26
munkakorileirasugyvezeto_1461745321.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2016-04-27 10:22:01)
9b40b3d6abaec58c04d219c3f8bd03ad5a646c22f1b08de84773f3b419f0556a
megbizasiszerzbagyanszkifelnott_1461745329.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 10:22:09)
a0018c0c3a2648772c6afe2c2044bb734591c6029132058e17d7da108da4ce24
megbizasiszerzberendi2016-17atl_1461745339.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 10:22:19)
35a66caf33cdad70c3e4c73c48ec96e41815107daa46bb1ecc4f2fd7807c979d
megbizasiszerzkavran2016-17_1461745347.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 10:22:27)
7a421e5e668ce90854b81d16f17578765343b31107c6cef5332bc5d54c3f6f26
megbizasiszerzhorvathtunde2016-_1461745354.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 10:22:34)
cd9886ee0852fab031e8348ebcca42c8919b51aa1d2c03635074a7448c45d0ec
valemunkaszerzmod2015.07.01_1461747304.pdf (Szerkesztés alatt, 479 Kb, 2016-04-27 10:55:04)
2aa9f25d071789f3b5de4c27f50d734c359a05467b25e57c070df4655c192be2
edzoilicenszek2015-16_1461672074.pdf (Szerkesztés alatt, 511 Kb, 2016-04-26 14:01:14)
6eafd7034898130ef07e335a32c9c55592078b39ed6f76d27595b23174dd16fb
atletaedzoibizonyitvany-berendia_1461652776.pdf (Szerkesztés alatt, 764 Kb, 2016-04-26 08:39:36)
5d60e66105d39e59a0d7313fd7476512ebfacc175508588cf14e3e0475044282
anima.gyogymasszor.bizonyitvany001__1461748896.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 11:21:36)
50162136c85babfcd0a6d4577e6e194e71968b49d5b162d4a67bbc8cd49681e0
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
upkoltsegek2016_1461656652.pdf (Szerkesztés alatt, 551 Kb, 2016-04-26 09:44:12)
71068694f622bb98a52e58fba0de35f47647cc7dec4b0b5a09d961bb0b83b6e4
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