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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Újhartyán Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Újhartyán VSE

Gazdálkodási formakód

521

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

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

4591

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18398696-1-13

Bankszámlaszám

65500068-31070762-53500009

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Helyi önkormányzat által (éves sport szakfeladatra elkülönített összeg felett) biztosított kiegészítő támogatás.
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2367

Város

Újhartyán

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

utca

Házszám

21

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2367

Város

Újhartyán

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

utca

Házszám

21

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 383 70 71

Fax

Honlap

www.ujhartyanvse.hu

E-mail cím

iroda@ujhartyanvse.hu

E-mail cím

iroda@ujhartyanvse.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Kovács Edit

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 447 30 45
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Puskás Attila Barna

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 20 383 70 71

puskas.attila@ujhartyanvse.hu

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Újhartyáni Sportpálya

Öltöző

2367
Újhartyán
Szobor utca
17-21

368/2

110
m2

Egyéb

40

0 Ft

12

Újhartyáni Német Nemzetiségi
Általános Iskola

Edzőterület

2367
Újhartyán
Zrínyi Miklós utca
1

503

595
m2

Egyéb

110

0 Ft

9
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0 MFt

20 MFt

14 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

1,57 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0,185 MFt

Összesen

0 MFt

21,77 MFt

16,385 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,476 MFt

1,182 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

6,597 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

4,5 MFt

4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

7 MFt

5 MFt

Összesen

0 MFt

18,573 MFt

15,182 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)

4 303 869 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 908 187 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 099 591 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
HELYZETELEMZÉS: Újhartyán Város méretét és lakosságának lélekszámát tekintve egy igen figyelemre méltó, jól működő sikeres településnek mondható. A sváb hagyományok, tradíciók és
kulturális értékek megőrzésére való törekvés, egy olyan összetartó erőt biztosít az itt lakó emberek és itt működő közösségek számára, amely hidat képez a különböző generációk között és
igen erős mozgató rugója a város kulturális, gazdasági, illetve nem utolsó sorban a helyi sportéletnek. Ezt azért fontos kiemelni, mert az itt élő emberek olyan biztos „táptalajt” jelentenek
azoknak a sporttörekvéseknek és céloknak az elérésében, amelyek a város szabadidős és versenysport, illetve a helyi sportkultúra és sportélet megerősítésére, felvirágoztatására indultak el
az elmúlt másfél évben. A labdarúgás - csak úgy mint a környező településeken - nagy népszerűségnek örvend és fontos stratégiai pontja a helyi sportéletnek! A helyi önkormányzat
szakfeladatként felvette a sportot, így egy erős működési alapot biztosít, azonban a további fejlődéshez elengedhetetlen, hogy kiaknázzuk az országos sportfejlesztési programot, amely nem
csak a helyi sportkultúra és tradíciók megerősödését jelentheti, hanem a közeljövőben Újhartyánt - az ország úthálózati ütőerén kívül - , az MLSZ utánpótlás nevelési vérkeringésébe is
bekapcsolhatja! LÉTESÍTMÉNY FELTÉTELEK: Sportlétesítmények tekintetében sajnos problémákkal küzdünk, mivel a sportpálya és az iskolai tornacsarnok, főleg átmeneti időszakban nagyon
túlterheltek! Figyelembe véve, hogy több sportág is képviselteti magát településünkön, - amely pozitívum és támogatandó folyamat, mely kiemelt fontosságú a városi sportkultúra fejlődése
szempontjából - viszont párhuzamosan szűkítik a labdarúgó szakosztályban sportoló és versenyző, de főként az utánpótlás korú gyermekek edzési és felkészülési körülményeinek és
lehetőségeinek keresztmetszetét. SPORTSZERVEZETÜNK JELENLEGI HELYZETE: Az Újhartyán VSE 2016-ban, jogutódlás révén kezdte meg tevékenységét. Jelenleg 6 sportágban,
összesen 150 sportolónk van, ebből több mint 80 fő a labdarúgó szakosztályunk tagja. - Ovifoci: beindítottuk ovifocis csoportjainkat, ahol hetente 2x aktív játékosnevelési munka folyik a
délelőtti órákban. - U9, U11, U13, U19: korosztályaink aktívan részt vesznek és szépen helyt állnak a Bozsik Programban, ifi csapatunk szépen fejlődik - Megye II: felnőtt csapatunk már évek
óra stabilan játszik ebben az osztályban - NBI: strandlabdarúgó csapatunk 2016-ban 7. helyen végzett az NSL-ben!

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
SPORTTELEP REKONSTRUKCIÓ: Felnőtt és utánpótlás korú labdarúgóink jelen pillanatban olyan körülmények között edzenek és készülnek fel adott korosztályos bajnokságokra, mely
feltételeit még az 1980-as években teremtette meg az akkori város és sportvezetés. Az élőfüves pálya szépen karban van tartva, azonban a pálya környezete az évek alatt leamortizálódott.
Omladozó és elemeiben porló betonkerítés veszi körül, labdafogó szerkezete és hálóját megette az idő vas foga, illetve a pályát körbe vevő korlát hiányos, rozsdás és idejét múlt. A hazai és
vendég cserepadok beáznak, illetve a pálya világító testei korszerűtlenek, így funkciójukat már nem tudják ellátni! MŰFÜVES PÁLYAÉPÍTÉS (20 X 40 m): Az élőfüves nagy pálya környezetének
és funkcionális eszközeinek rekonstrukcióján felül, szeretnénk valami pluszt is hozzá adni labdarúgó szakosztályunk felkészülési lehetőségeinek kibővítéséhez! Az átmeneti és alapozási
időszak elég nagy problémát jelent a sportág számára, mivel városunk általános iskolájának tornaterme a mindennapos testnevelés és a délutáni sportszakkörök megtartása mellett, fokozottan
túlterhelt! Elengedhetetlen lenne számunkra egy kis méretű 20 x 40 m műfüves pálya megépítése az élőfüves mellett, mely bővítené labdarúgó szakosztályunk edzési és felkészülési
lehetőségeit, illetve a sportlétesítmény túlterheltség átmeneti időszakban sem kényszerítené kompromisszumokra edzőinket a megfelelő edzésprogram kialakításában és végrehajtásában.
CÉLJA ÉS SZAKMAI TARTALMA: Sporttelep felújítási törekvéseink elsődleges szakmai célja utánpótlás és felnőtt labdarúgóink edzési és felkészülési körülményeinek javítása, illetve a szakmai
munka hatékonyságának növelése. A sportpályát érintő felújítások nem csak funkcionálisan javítanák a sporttelep használhatóságát, de egy sokkal méltóbb és esztétikusabb környezetet
biztosítana ezen sportág gyakorlására, vonzóbb helyszínné téve a város szívében található sportpályát nem csak sportolóink, de az ide látogató - helyi labdarúgás iránt érdeklődő - szurkolók
számára is. A kis méretű műfüves pálya megépítésével nem csak szimplán egy új sportlétesítmény kialakítását valósítjuk meg, hanem komplex megoldást tudunk biztosítani szakmai
stábunknak, hogy labdarúgóink felkészítése méltó körülmények között, kompromisszumok nélkül folyhasson. MEGVALÓSULÁS ÉS ÜTEMEZÉS: A sporttelep rekonstrukciós, illetve a
pályaépítési munkálatokat - a felajánlások függvényében - legkésőbb 2018 júniusáig szeretnénk befejezni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A fent felsorolt ingatlan célú beruházások időtartamát a források beérkezésén kívül a kivitelezői oldal is befolyásolja, reményeink szerint legkésőbb a 2017/2018-as időszak végéig
maradéktalanul befejeződik. A projekttevékenységek ütemtervét tekintve prioritási alapokon határozzuk meg. Elsődlegesen a sporttelep funkcionális rekonstrukcióját kezdjük el - úgymond
kívülről befelé haladva -, hogy a felkészülési és edzési feltételeket biztosítani tudjuk labdarúgóinknak. Első ütemben bontásra kerül a régi kerítés, ezt követően kialakításra kerül az új
szerkezet, illetve ezzel párhuzamosan elindítjuk a szükséges tárgyi eszközök beszerzését (világítástechnika, labdafogó háló és szerkezet, cserepadok, felszerelések, kisbusz). A
pályarekonstrukciós projekt után kezdjük el a kis méretű műfüves pálya kialakítását, melyet szigorúan az MLSZ által közzé tett műszaki leírás alapján kiviteleztetünk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szervesen kapcsolódik a szakszövetség fejlesztési stratégiájához! Fejlesztési elképzeléseink elsődleges célcsoportja a már meglévő utánpótlás, ifi és felnőtt korú
játékosaink - csapataink - felkészülési körülményeik javítása, képességeik fejlesztése és ezzel párhuzamosan a ’’pályán tartásuk’’, hogy a későbbiekben is vonzó alternatíva maradjon
életükben a labdarúgás, akár profi, amatőr vagy szabadidős szinten. A sportfejlesztési elképzeléseink másodlagos hatásmechanizmusa - a felújított és kibővített edzés helyszín létrehozása és
eszközbeszerzések mellett - a fejlesztések pozitív társadalmi és gazdasági hatásai, mely hasonló jelentőséggel bírnak. A sportpálya esztétikai és funkcionális megújulása új lendületet, új
lehetőségeket és felkészülési körülményeket biztosítana labdarúgó szakosztályunknak, így kézzel fogható és hatékony fejlődést adhat a helyi labdarúgásnak. Tisztában vagyunk vele, hogy
nem minden gyermekből lesz profi, válogatott szintű futballista, azonban egy jól megtervezett rövid, közép és hosszú távú lokális sportfejlesztési stratégiával és áldozatos munkával az
Újhartyán VSE a közeljövőben közvetlenül is hozzá járulhat az MLSZ minőségi utánpótlás nevelési törekvéseihez.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk jól meghatározható társadalmi és gazdasági hatással bír, hiszen megvalósulásával több fejlődési hatásmechanizmus is generálódik a helyi sportkultúra - azon belül
is a labdarúgó sport - területén, mely kihatással van mindkét területre és globálisan hat a településünk egészére. Sikeres és pozitív elbírálás esetén a megvalósuló sporttelep rekonstrukció,
technikai és funkcionális eszközbeszerzések a helyi lakosság körében közvetetten, míg az egyesületben sportolókra és családtagjaikra közvetlenül hatnak. A sportoló gyermekek megújult szép
környezetben edzhetnek, minőségi felszerelésekben és technikai eszközökkel, mellyel ösztönözhetjük Őket és további fejlődésre sarkalhatjuk mindazokat, akik komolyan veszik a labdarúgást
és ebben az irányban szeretnék folytatni későbbi sportkarrierjüket. A szülőknek egy megerősítés és pozitív üzenet a sportegyesület és szakszövetség oldaláról, hogy igen is van értelem az
áldozatos munkájuknak. A város tömegsport szempontjából nagyon aktív, több hobbifoci csapat is képviselteti magát, így alternatívát tudunk kínálni nekik is az új műfüves pálya megépítésével,
mely kihasználtság szempontjából tovább bővíti a műfüves pálya hasznosíthatóságát. Előző évben több egyesület is segítséget kért és ’’bekéredzkedett’’ hozzánk, hogy szeretnének nálunk
edzeni sportinfrastruktúra hiánya, rossz pályakörülmények, felújítás vagy helyhiány miatt. Mi készséggel és jó szívvel engedtük és engedjük, hogy használják pályánkat, öltözőnket, hiszen
sportszerű és segítőkész egyesületi hozzá állással egységes és jó sportdiplomáciai kapcsolatok építhetők ki, melyet minden fél kamatoztathat. így nem csak a helyi, de a környező és rosszabb
körülmények között működő sportszervezetek is haszonélvezői lehetnek fejlődésünknek. Városunk az autópálya mellett helyezkedik el, gazdasági életünk sarokpontját jelentik az Újhartyáni
Ipari Parkban lévő külföldi tulajdonú és magyar érdekeltségű cégek. Ezen vállalkozások humánerőforrásának jelentős része helyi lakosokból tevődik össze, köztük sok szülővel, akik gyermekei
nálunk sportolnak. Előzetes egyeztetések és fejlesztési koncepciónk prezentálásával több pozitív visszajelzést kaptunk cégvezetőktől, hogy jó szívvel támogatnának társasági adójuk
felajánlásával. Támogatásuk pozitív és mérhető hasznosulása mellett, jelentős társadalmi szerepvállalásról tanúskodik, mely közvetetten gazdasági oldalról is jól mérhető. Vidám sportoló
gyermek, boldog szülő, aki így motiváltabb munkaerővé is válik!
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

2018-04-17 11:04

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség
1

Egységár

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

nm

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

1

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

2

Pályatartozék

szögletzászló

db

4

7 493 Ft

29 972 Ft

Informatikai beruházás

honlap készítés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

4

189 999 Ft

759 996 Ft

Informatikai beruházás

televízió

db

1

84 999 Ft

84 999 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

2

22 000 Ft

44 000 Ft

600

1 121 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

762 Ft

1 121 000 Ft
457 200 Ft

999 990 Ft
1 029 094 Ft

999 990 Ft
2 058 188 Ft

6 105 345 Ft

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

Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal

A meglévő élőfüves nagy pálya és környezetének gyepritkítása jelen pillanatban kézi motoros fűnyíróval történik. Nagyon hasznos lenne egy kis
fűnyírótraktor, mely multifunkciós képeségekkel is bír. Az időszakos pálya és annak környezetének gyepritkítása kézi fűnyíróval történik és elég
hosszadalmas munkafolyamat, így ezt radikálisan csökkentené az új eszköz, amellett egyenletesebb és szebb pályaállapotot tudnánk fenntartani.
Multifunkciós szerepe az átmeneti időszakban lenne hálás, mely nagy segítség lenne a pályán végezhető hasznos edzésidők megnövelésében.
Kisebb hóesések alkalmával nincs olyan eszközünk mellyel hatékonyan és megfelelően hómentesíteni tudnánk a pályát. Itt érvényesülne a
fűnyírótraktor kiegészítő tartozéka a hótoló lapát, mely akár 1-2 órán belül alkalmassá teheti pályánkat az edzésre, illetve hazai bajnoki
mérkőzésekre.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Pályarekonstrukciós törekvéseink szerves részét képzik az új labdafogó hálók cseréje. A meglévő kötött labdafogó hálónk több helyen lyukas, szakadt
így nem látja el azt a labdafogó szerepét, amelyet kellene. A játék hevében és az erőteljesebben megrúgott labdák vagy az úttesten, vagy a
sportpálya közvetlen közelében lévő magánterületen landolnak. Ezzel nem csak a sporttevékenység szakad félbe, de a magánterület tulajdonosának
is bosszúságot okoz.

eredményjelző (nem beépített)

Évek óta várat magára egy digitális eredményjelző tábla beszerzése, mely informatívabb játékmenetet tesz lehetővé nem csak a játékosoknak és
kispadon ülőknek, de a jelen lévő szurkolóknak és nézőknek is. Az eszköz vezeték nélküli hálózaton képes kommunikálni, így használata egyszerű és
mindenki számára jól látható eredménykijelzést biztosít.

cserepad (nem beépített)

A futball mérkőzések egyik stratégiai pontja a hazai és vendég játékosok bázispontját jelentő és a pálya közvetlen közelében lévő cserepadok. A
jelenleg használatban lévő korszerűtlen rozsdás lemezelemekből álló és rozsdálló szerkezetek nem csak külalakjukban és kinézetükben nem túl
esztétikusak, de funkciójukat sem látják el. Rossz időjárás esetén beáznak, így sem ülni sem állni nem lehet alattuk. Korszerűsítésük és cseréjük
ugyan csak szükséges.

szögletzászló

A pálya szögletzászlói körülbelül 5-6 évesek, rugós elemei rozsdálnak, műanyag szerkezete több helyen sérült. Sem esztétikailag, sem funkciójában
nem a legjobbak, így ezek cseréjét is szeretnénk megvalósítani a pályarekonstrukción belül.

honlap készítés

Új egyesületként az elmúlt évben munkánk és tevékenységünk a szervezet egységes játékosnevelési, szervezet működtetési struktúrák kialakításáról,
alap működéshez szükséges eszközök és feltételek megteremtéséről, beszerzéséről szólt. Egyesületünk nem rendelkezik saját weboldallal, mely a
mai világban egy nélkülözhetetlen kommunikációs és kapcsolattartási felület. Egyesületünk alap információin kívül, itt szeretnénk folyamatosan
megosztani az aktuális mérkőzések eredményeit, elkövetkező eseményeket hirdetni, illetve az egyesületünket érintő főbb információk megjeleníteni.

számítógép, laptop

Egyesületünk jelen pillanatban 1 db asztali géppel, monitorral és régi nyomtatóval rendelkezik a focipálya irodájában, melyet tavaly a helyi
önkormányzat ajánlott fel. A laptopok mobilitása és hordozhatósága miatt szabadabb mozgást biztosítanak használójuknak, így edzőink és
szakosztályunk technikai vezetője nagy hasznát vennék. Napi rendszerességgel tudják majd használni adatok és edzéslátogatottság, online
jegyzőkönyvek rögzítésére, illetve az edzéssel és képzésekkel kapcsolatos anyagok összeállítására.

televízió

Szeretnénk egy LCD TV-t kihelyezni a clubhelységbe, melyen oktató videókat, illetve az edzéseken és mérkőzéseken felvett videókat vissza tudnánk
játszani. Határozott elképzelésünk, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnénk a taktikai és támadó játékunk rögzítéseire, melyeket edzőink vissza
tudnak nézni, majd kielemezve visszajátszhatják a játékosoknak. A clubhelység több egyesületi esemény központi helyszíne, így az LCD TV egyéb
kiegészítő funkciót is ellát majd edzőtáborok, csapatépítők alkalmával.

kapu 7x2 méter

2016 augusztusában az MLSZ pályahitelesítési munkatársa jelezte, hogy a meglévő régi szabvány vaskapuink cseréjét javasolja és szükségesnek
tartja. A következő bajnoki szezonra szeretnénk ezeket is lecserélni modern és szabványosított talajhüvelyes alumínium kapukra.

kapuháló 7x2 méter

Az új kapukhoz új hálót is kell feltennünk, mert a régi ’’nemszabványos’’ kapu hálója régi és van némi méretbeli különbség. Ez kimaradt, így ezen
módosítással szeretnénk ennek a jóváhagyását is kérni.

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

2018-04-17 11:04

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
4 260 830 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
43 039 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
4 303 869 Ft

Önrész (Ft)
1 844 515 Ft

Elszámolandó összeg
6 105 345 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
6 148 384 Ft

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

2018-04-17 11:04

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Környezetrendezés

környezetrendezés

2018-02-01

2018-04-31

2018-05-01

7 057 000 Ft

Pálya világítás

pályavilágítás felújítása nagy
fű

2018-02-01

2018-04-31

2018-05-01

6 217 042 Ft

Pálya-infrastr. bőv.

egyéb

2018-02-01

2018-04-31

2018-05-01

2 200 000 Ft
15 474 042
Ft

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

Indoklás

környezetrendezés

A pálya felújítási törekvéseink elsődleges és egyik stratégiai pontja a pályát körül ölelő betonkerítés elbontása és újjá építése. A jelenleg meglévő
kerítés statikai állapotát tekintve balesetveszélyes, elemei porlanak szét, töredezettek és több építő eleme is hiányzik, nagyobb darabokban leváltak.
Statikailag balesetveszélyes, mivel a hiányzó és elöregedett szerkezeti modulok nem látják el az összekötő és stabilitást biztosító funkciójukat.
Elengedhetetlen, hogy a lehető leghamarabb bontása és felújítása megtörténjen. A betonelemek cseréjén felül új bejárati és közlekedő kapuk

pályavilágítás felújítása nagy fű

Szeretnénk, ha sporttelep rekonstrukciós pályázatunkon belül, lehetőségünk lenne megújítani a pálya világítását. Az esti edzések és késői
sportfoglalkozások megtartása folyamatosan problémát jelent minden korosztályos csapatunknál, mivel a meglévő és jó pár évtizede kialakított nem
szakszerű ’’pályavilágítás’’ csak részleges megvilágítás ad és nem látja el megfelelőképpen funkcióját. Ez főként az őszi, kora tavaszi időszakra
vonatkozik, hiszen hamar sötétedik. A délutáni edzések nagy része ilyenkor szürkületben kezdődik és sötétben fejeződnek be. Ezen is szeretnénk
javítani!

egyéb

ALUMÍNIUM LABDAFOGÓ HÁLÓ TARTÓ SZERKEZET: Az 1980-as években vékony zárszelvényből felújított, a labdafogó hálót tartó szerkezet
rozsdás, összekötő és stabilizáló elemei hiányoznak, mondhatni a mostani pályaszerkezeti követelményeknek nem felel meg! Az új labdafogó
hálókhoz új szerkezetet is szükséges, mely megvalósítása fejlesztési programunk egyik sarkalatos részét képzi.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Környezetrendezés

környezetrendezés

Egyéb

2367
Újhartyán
Szobor utca
17-21.

368/2

Nem
releváns

1

Egyéb

Pálya világítás

pályavilágítás felújítása
nagy fű

Nagy f.p.

2367
Újhartyán
Szobor utca
17-21.

368/2

Lux

1

Egyéb

Pálya-infrastr. bőv.

egyéb

Nagy f.p.

2367
Újhartyán
Szobor utca
17-21.

368/2

Nem
releváns

1

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

10 799 105 Ft

109 082 Ft

0 Ft

10 908 187 Ft

4 674 937 Ft

15 474 042 Ft

15 583 124 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-04-17 11:04
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U9

Csapat neve
Újhartyán U9 U9

2018-04-17 11:04

Létszám
14

Csapat szintje 16/17
Bozsik Egyesületi Program

Csapat szintje 17/18
Bozsik Egyesületi Program

Megjegyzés

Státusz
Aktív
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U7

Újhartyán U7 U7

7

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

Újhartyán VSE U19

20

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

Újhartyán U13 U13

5

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Inaktív

U11

Újhartyán U11 U11

14

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U13

Csapat neve
Újhartyán VSE

Létszám
10

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Bozsik Egyesületi Program

Státusz
Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2018-04-17 11:04
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2018-04-17 11:04
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U13

Újhartyán VSE U13

11

Futsal UP torna

Futsal UP torna

Aktív

U11

Újhartyán VSE U11

8

Futsal UP torna U11 v. alatta

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U7

Újhartyán VSE U7

8

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U9

Újhartyán VSE U9

8

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U19

Újhartyán VSE U19

11

Futsal UP bajnokság

Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2018-04-17 11:04

Versenyző neve
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2018-04-17 11:04

Versenyző neve
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

Újhartyán VSE

8

Strandfoci

A Pest-Megyei igazgatósággal egyeztetve, tudomásunk szerint ez a korosztály U10-ként fog elindulni

Aktív

U11

Újhartyán VSE

8

Strandfoci

A Pest-Megyei igazgatósággal egyeztetve, tudomásunk szerint ez a korosztály U12-ként fog elindulni

Aktív

U14

Újhartyán VSE

16

Strandfoci

Aktív

U16

Újhartyán VSE

16

Strandfoci

Aktív

U19

Újhartyán VSE

16

Strandfoci

Aktív

2018-04-17 11:04
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be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
Férfi
Újhartyán U9 U9 (N)

U9

14 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Újhartyán U7 U7 (N)

U7

7 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Újhartyán VSE U19 (N)

U19

20 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Újhartyán U13 U13 (N)

U13

5 fő

Újhartyán U11 U11 (N)

U11

14 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Újhartyán VSE (V)

U13

10 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

4 000 000 Ft

Inaktív

Bozsik Egyesületi Program

Férfi futsal
Újhartyán VSE U13 (N)

U13

11 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Újhartyán VSE U11 (N)

U11

8 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

Újhartyán VSE U7 (V)

U7

8 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

Újhartyán VSE U9 (V)

U9

8 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

Újhartyán VSE U19 (V)

U19

11 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

4 000 000 Ft

Strandlabda
Újhartyán VSE (V)

U9

8 fő

Strandfoci

200 000 Ft

Újhartyán VSE (V)

U11

8 fő

Strandfoci

200 000 Ft

Újhartyán VSE (V)

U14

16 fő

Strandfoci

200 000 Ft

Újhartyán VSE (V)

U16

16 fő

Strandfoci

200 000 Ft

Újhartyán VSE (V)

U19

16 fő

Strandfoci

200 000 Ft

Teljes elvi támogatás

1 000 000 Ft

Férfi

4 000 000 Ft

Férfi futsal

4 000 000 Ft

Strandlabda

1 000 000 Ft

Elvi támogatás

2018-04-17 11:04
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

50

13 000
Ft

650 000 Ft

Sportfelszerelés

Kék szett 3 szakágnak U7, U9, U11, U13, U19: 1db mérkőzés mez, 1db mérkőzés nadrág, 1db sportszár,
mezek és nadrágok számozása, feliratozása, emblémázása egyesületi arculat alapján

szett

50

13 500
Ft

675 000 Ft

Sportfelszerelés

Fehér szett 3 szakágnak U7, U9, U11, U13, U19 : 1db mérkőzés mez, 1db mérkőzés nadrág, 1db sportszár,
mezek és nadrágok számozása, feliratozása, emblémázása egyesületi arculat alapján

szett

50

13 500
Ft

675 000 Ft

Sportfelszerelés

Kék szett strandlabdarúgás U14, U16: 1db mérkőzés mez, 1db mérkőzés nadrág, mezek és nadrágok
számozása, feliratozása, emblémázása egyesületi arculat alapján

szett

30

13 500
Ft

405 000 Ft

Sportfelszerelés

Kék szett strandlabdarúgás U14, U16: 1db mérkőzés mez, 1db mérkőzés nadrág, mezek és nadrágok
számozása, feliratozása, emblémázása egyesületi arculat alapján

szett

30

13 500
Ft

405 000 Ft

Sportfelszerelés

Széldzseki feliratozással, emblémázással egyesületi arculat alapján

db

50

10 000
Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés

Edző melegítő feliratozással, emblémázással egyesületi arculat alapján

db

50

14 000
Ft

700 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

50

7 500 Ft

375 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapusfelszerelés szett U9, U11, U14, U16, U19: 1 db kapusmez, 1 db kapus rövidnadrág, mezek és nadrágok
számozása, feliratozása, emblémázása egyesületi arculat alapján

szett

10

11 000
Ft

110 000 Ft

Sporteszköz

Edző labda (4-es)

db

10

4 760 Ft

47 600 Ft

Sporteszköz

Edző labda (5-ös)

db

25

4 760 Ft

119 000 Ft

Sporteszköz

Mérkőzés labda (5-ös)

db

10

7 945 Ft

79 450 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

25

1 500 Ft

37 500 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

2

20 000
Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

sorfal

db

5

20 000
Ft

100 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 918 550 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 000 000 Ft

2018-04-17 11:04

17 / 32

be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 918 550 Ft

2018-04-17 11:04
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2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
8 018 595 Ft

2018-04-17 11:04

Ell. szerv. fiz. díj
80 996 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
8 099 591 Ft

Önrész (Ft)
899 955 Ft

Elszámolandó összeg
8 918 550 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
8 999 546 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2018-04-17 11:04

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2018-04-17 11:04

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2018-04-17 11:04

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Újhartyán, 2018. 04. 17.

2018-04-17 11:04
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács Edit (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Újhartyán, 2018. 04. 17.

2018-04-17 11:04

24 / 32

be/SFPMOD01-20478/2017/MLSZ
NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kovács Edit (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Újhartyán Városi Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Újhartyán Városi Sportegyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Helyi önkormányzat által (éves sport szakfeladatra elkülönített összeg felett) biztosított kiegészítő támogatás.

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Újhartyán, 2018. 04. 17.

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

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

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 15:32:58
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 22:46:56
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 15:33:26
Feltöltés / Megtekintés

(12 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-17 11:03:14
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 00:18:46

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 23:35:04
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 23:09:28
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 23:10:09
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 23:14:06
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 15:47:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 23:16:30
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 17:07:48
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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 23:25:22
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 23:33:03

Kelt: Újhartyán, 2018. 04. 17.
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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

Megjegyzés

Kiindulási
érték
(jelenlegi)

Célérték
(támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember
állomány

fő

Amatőr korosztályos csapatainkat tréningező edzőink száma

4

4

0%

Licence-szel
rendelkező edzők
száma

fő

Felnőtt NB1 strandlabdarúgó csapatunk edzője

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

Idei évre egy labdarúgó tábort szervezünk U7-U3-as korosztályig, a támogatási időszak
végéig ezen kívül még kettőt tervezünk több korosztály és szakág bevonásával.

1

3

200%

Épített/felújított
sportcélú ingatlanok
száma

db

Meglévő nagy élőfüves pályánk környezetfelújításával, illetve az új kis méretű műfüves
pályánk megépítésével együtt értendő.

1

3

200%

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2

Meglévő öltöző+klubhelység

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

Megjegyzés

Kiindulási
érték
(jelenlegi)

Célérték
(támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

Felnőtt Megye II. csapatunk tavalyi nevezésével egy időben vállaltuk ezen korcsoport indítását.
Előre láthatólag az elkövetkező 1 évben a megadott létszám bővüléssel számolunk

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

U15

fő

Ez a korosztály jelen pillanatban még nem működik, azonban a strandlabdarúgó szakágunk
keretein belül elindítjuk ezt a korosztályt is.

20

1

30

15

50%

1400%

0%

Egyéb indikátorok
U14

fő

Ez a korosztály jelen pillanatban még nem működik, azonban a strandlabdarúgó szakágunk
keretein belül elindítjuk ezt a korosztályt is.

1

15

1400%

U13

fő

Ezt a korosztályt az idei bajnokságban létszámhiány miatt nem tudtuk indítani, azonban a
következő bajnoki idényben feltöltődik a korosztály, így újra el tudjuk indítani.

5

10

100%

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

15 059 935 Ft

152 121 Ft

0 Ft

15 212 056 Ft

6 519 452 Ft

21 579 387 Ft

21 731 508 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 260 830 Ft

43 039 Ft

0 Ft

4 303 869 Ft

1 844 515 Ft

6 105 345 Ft

6 148 384 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

10 799 105 Ft

109 082 Ft

0 Ft

10 908 187 Ft

4 674 937 Ft

15 474 042 Ft

15 583 124 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 018 595 Ft

80 996 Ft

0 Ft

8 099 591 Ft

899 955 Ft

8 918 550 Ft

8 999 546 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

23 078 530 Ft

233 117 Ft

0 Ft

23 311 647 Ft

7 419 407 Ft

30 497 937 Ft

30 731 054 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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Módosítások indokolása
Teljes támogatás változása
Jogcím

Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

Módosított támogatás

Különbözet

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

15 212 056 Ft

15 212 056 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 303 869 Ft

4 303 869 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

10 908 187 Ft

10 908 187 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 099 591 Ft

8 099 591 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

23 311 647 Ft

23 311 647 Ft

0 Ft

Teljes támogatás változása
Jogcím

Módosítás indokolása

Tárgyi eszköz beruházás

LABDAFOGÓ HÁLÓ: Az előző labdafogó háló méreteiben túl nagy volt és csak hegesztgetéssel és tákolással tudták
megmagasítani, melyre anno azért volt szükség, mert a pálya közvetlen szomszédságában élő lakó állandóan feljelentette
a régi sportegyesületet, a telkén landoló labdák miatt. A pályázat írásakor a régi szerkezet méretei alapján számoltuk ki a
szükséges mennyiséget. A labdák ettől függetlenül átmennek/átmentek, így a régi váz lebontása után a szabványosítás
mellett döntöttünk, tehát az MLSZ álltal is általánosságban elfogadott méreteket szeretnénk alkalmazni. A kapuk mögötti
labdafogó háló méreteit 50m x 6m-re redukáltuk! A bontási munkálatok, daruskocsi bérlés díja és a tereprendezés
(helyreállítás) a szerkezet kiépítésébe bele lett számolva, mely összegén nem változtatunk mert a munkálatok tekintetében
a költségeket a megadott összeg pont fedezni fogja. Kérjük ennek tekintetében elfogadni a labdafogó háló négyzetménter
csökkentési mennyiségének elfogadását. CSEREPAD: A kezdő csapat és a cserejátékosok, edzők, technikai vezető és
masszőr létszámát figyelembe véve az eredetileg bekalkulált 8 helyett 14 fős cserepadot szeretnénk beszerezni, mert
méreteit tekintve kicsinek találjuk. Azért hogy a hazai és vendég csapatok is kényelmesen elférjenek a 7m hosszúságú 14
fős cserepadot szeretnénk megvásárolni. A forgalmazó hívta fel a figyelmünket, hogy opcionálisan rendelhető hozzá
oldalvédő plexi is, mely sajnos nem alapfelszereltség! Az oldal irányú esőzéskor megakadályozza, hogy a széleken
elázzanak a játékosok és a cserepadon ülők. Ár/érték arányban a nagyobb cserepad sokkal jobban megérei és
praktikusabb is! A labdafogó háló méretének csökkentésével felszabaduló összeget szeretnénk ide átcsoportosítani.
Hosszú távon gondolkodva a méret és a kényelmi funkció is lényeges és gondolnunk kell rá, így kérjük a beszerzési
összeget ez alapján jóvá hagyni szíveskedjenek.

Utánpótlás-nevelés

Nem módosítottunk, csak az ’’edzésterv’’ menüponthoz írtuk be az utánpótlással foglalkozó edzőket.
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Módosítások áttekintése
Tételek változása
Jogcím

Mező neve

Tétel neve

Régi ráfordítás

Új ráfordítás

Változás

Tárgyi (nem ingatlan)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

1 199 388 Ft

457 200 Ft

-742 188 Ft

Tárgyi (nem ingatlan)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

cserepad (nem beépített)

1 360 000 Ft

2 058 188 Ft

698 188 Ft

Tárgyi (nem ingatlan)

Új tétel

kapuháló 7x2 méter

44 000 Ft

44 000 Ft

Mezők változása
Jogcím

Mező neve

Tétel neve

Régi érték

Új érték

Tárgyi (nem ingatlan)

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás mennyiség

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

1574

600

Tárgyi (nem ingatlan)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

1 199 388 Ft

457 200 Ft

Tárgyi (nem ingatlan)

Egység

cserepad (nem beépített)

680 000 Ft

1 029 094 Ft

Tárgyi (nem ingatlan)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

cserepad (nem beépített)

1 360 000 Ft

2 058 188 Ft

Tárgyi (nem ingatlan)

Új tétel

kapuháló 7x2 méter

44 000 Ft

Utánpótlás

Csapathoz tartozó edző(k)

Újhartyán VSE

89940
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Teljes támogatás lefedettsége
Az átvezetési táblázatban az "Eddig igényelt támogatás TIG alapján" - "Aktuális támogatás" értékét kell átvezetni azon jogcím esetében egy másik jogcímre, amelynél a különbözet negatív
értéket ad.
Pl. Eddig igényelt támogatás =10.000.000; Aktuális támogatás = 8.000.000; Az átvezetési táblázatban 10.000.000 - 8.000.000 = 2.000.000 Ft értéket kell megjeleníteni, hogy melyik
jogcímről melyik jogcímre vezetik át.
Jogcím

Jóváhagyott/módosított
támogatás

Aktuális támogatás

Eddig igényelt
támogatás TIG alapján

Átvezetett támogatás

Még igényelhető
támogatás

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan)

4 303 869 Ft

4 303 869 Ft

4 303 869 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)

10 908 187 Ft

10 908 187 Ft

10 908 187 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

8 099 591 Ft

8 099 591 Ft

8 099 591 Ft

0 Ft

0 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

23 311 647 Ft

23 311 647 Ft

23 311 647 Ft

0 Ft

0 Ft

Átvezetési táblázat
Önnek nincs szüksége az átvezetési táblázat kitöltésére.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 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-kovacsedit_u_1493412416.pdf (Szerkesztés alatt, 786 Kb, 2017-04-28 22:46:56) b0a59eddc0e39304bb78bf9380829940d56b56826f247f1d2e479fbf52b30cde
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
nyilatkozatonerorol_mlsz-schulcz_1493414190.pdf (Szerkesztés alatt, 609 Kb, 2017-04-28 23:16:30) 2bbf5adb57c034a426c6e994190c36c7647b7f81defa7ad39c1bda5eb1406f42
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
mufuvespalyahasznositasaeskihas_1493737668.pdf (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2017-05-02 17:07:48) 9441606ab6d13a132467a2ce1a2b3503d856212fedb8d9b19a82ad255b05259d
Egyéb dokumentumok
arajanlat-ujhartyanvse-transit_1493415217.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2017-04-28 23:33:37) 22dc16f898855a1f28380e6db354a7bf05be122ac18423729b7144d629322744
arajanlat-ujhartyanvse_mediamar_1493415241.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 23:34:01) e9e0efbf03d017b9e17aa284966d5cc42dad10c69615764f06a353e230dc6b2e
sportfelszerelesarajanlat-ujhart_1493415288.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2017-04-28 23:34:48) 556e0459fc1ac7f370e52aee1c598f9d505947f9f984f6b7a44155697a32769f
targyieszkozessporteszkozarajan_1493415304.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2017-04-28 23:35:04) f5ecef193c979da96f8c9bc9fcbd0287b709ecb4c2b4437b72a28b870950b5e4
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat20170420160803_mlsz_1493417926.pdf (Szerkesztés alatt, 597 Kb, 2017-04-29 00:18:46) ae9802dbd4c04610e1709cd6cd07be433947c6f42fa546851d647d2da9b7bb2f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
torvenyszekikivonat_ujhartyanvaro_1523885578.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 50 Kb, 2018-04-16 15:32:58)
4b309984fd945fd634dbabd9c8f6357b05135611c69f2d655c5791459395e3d4
nyilvantartasiadatok-ujhatyanva_1493412379.pdf (Szerkesztés alatt, 809 Kb, 2017-04-28 22:46:19) b7994af5d45c6bc05464e4321f4fa2e05f2721979e22d5b274bc61425b086ae8
(12 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
befizetesiigazolas-nefmiigazgat_1493732554.pdf (Szerkesztés alatt, 284 Kb, 2017-05-02 15:42:34) 06551bd8fa376df762e6e5b2372bc670ffa123b67c8b7f76b2b134fdf3099a00
bankiutalas-besfpmod01-2047820_1523955794.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 93 Kb, 2018-04-17 11:03:14)
513b4dec4262df46a319407ef8ac4cb0da688b0106414b3ca64402a2ca91f66c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
nav0_ujhartyani_varosi_sportegyesul_1523885606.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-04-16 15:33:26)
5af2999cbcf2b024e7fcf3065bf7f33a431137ae917c2f1fd0012a4b00832839
nav0-asadoigazolas_1493412440.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-28 22:47:20) ec012ce0e04575cf65bb36d6f24b840f44ceed66ff56c99b7cf83929037cd0dd
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epiteshatosagiigazolas_1493732842.pdf (Szerkesztés alatt, 699 Kb, 2017-05-02 15:47:22) 993a440414e8f29ac57c1929103add8af7659fb8e958e6dff6c0ebe7c1470b3b
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
epiteshatosagiigazolas_1493414046.pdf (Szerkesztés alatt, 699 Kb, 2017-04-28 23:14:06) 993a440414e8f29ac57c1929103add8af7659fb8e958e6dff6c0ebe7c1470b3b
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
palyahasznalatinyilatkozat-schul_1493413768.pdf (Szerkesztés alatt, 538 Kb, 2017-04-28 23:09:28) 592d6fed7f7f6b8c79bf0e923354388d4d0e8f9bfa43a4a2ee5946707f161899
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
hitelestulajdonilapesterkepmas_1493413809.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 23:10:09) 9ea9b9c2f2aa45197414b408ab1f7243c84f31843276d00d5bb3d52fac554b14
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlateskoltsegterv20x40mmu_1493414631.pdf (Szerkesztés alatt, 707 Kb, 2017-04-28 23:23:51) 1d686560311f02e99ecc9c4b47e870d12472a50bcfdb67ba2be2b9f17cf14e30
kornyezetrendezesarajanlat1-ker_1493414660.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2017-04-28 23:24:20) c9fcf3e14e9157df07aa84f5b7775ae88c02cec83111861c3bfa5cc3ae64e31d
palyavilagitas1_arajanlat_120lux_na_1493414714.pdf (Szerkesztés alatt, 556 Kb, 2017-04-28 23:25:14) cd51136e6d5f75a44a8c8d04d0b66b2c5c4d89b8afa73c1c36c10143b03a8978
palyavilagitas2_koltsegvetes120lux_1493414722.pdf (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2017-04-28 23:25:22) 6dbe9b49fb4a0732021b8f009385574aeeee446fd12c1450898265a766f0d3d6
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras22x42mmufuvesfutb_1493414888.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2017-04-28 23:28:08) d1943bff8356c22ef8a975abb4a3da1a650104174de9ebd69ade382d14d59c5e
alaprajzskicc-sportteleprekonstr_1493414901.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 23:28:21) bba0b887e783dede65e2b8abc502d88f6bc7cc12a82bb2d39da897477faee128
reszletesfocipalyarekonstruckosp_1493415183.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-28 23:33:03) b4246f1344770d4928bd5f59b375698004493c52ca8f949de3548ccb2c6ed04f
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