
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Répcelaki Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Répcelaki SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2673

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19893022-2-18

Bankszámlaszám  72600115-10010017-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9653  Város  Répcelak

Közterület neve  Petőfi Sándor  Közterület jellege  utca

Házszám  73  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9653  Város  Répcelak

Közterület neve  Petőfi Sándor  Közterület jellege  utca

Házszám  73  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 95 371 454  Fax  +36 95 371 454

Honlap  www.repcelak.hu  E-mail cím  repcese@repcese.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Molnár Árpád

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 434 62 81  E-mail cím  molnar.arpad@repcelaktksz.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Bogdán Olivér +36 20 956 18 84 bogdoly@gmail.com

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

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

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 29 MFt 29 MFt 25 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 5 MFt 30 MFt 600 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 2 MFt 3 MFt

Összesen 37 MFt 66 MFt 633 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5 MFt 5 MFt 15 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 5 MFt 5 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 22 MFt 42 MFt 38 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 3 MFt 300 MFt

Összesen 37 MFt 56 MFt 359 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 2,8 MFt 5,5 MFt 13 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 1 MFt 1 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)

6 638 734 Ft 132 775 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

20 836 722 Ft 416 734 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 678 263 Ft 173 565 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Répcelaki SE Vas megye labdarúgásában jelenleg is meghatározó szerepet játszik. A felnőtt csapat 28 éven át egyfolytában NB II-NB III-as bajnokságban szerepelt,
a 2013-a átszervezést követően már 4. éve a megyei I. osztályban játszik a csapat. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a tehetségek gondozására. NB I-ben 3, NB II-
ben 2 játékos van, akik egyesületünkben kezdték a futballt. Az Illés akadémiánál 6 játékosunk van leigazolva, akik szintén nálunk nevelkedtek. A Bozsik program
keretében működő korcsoportokból 8 fő szerepel a megyei válogatott csapatokban. Alközpontként működünk, legfontosabb célkitűzésünk: nemcsak répcelaki, de a
környékbeli falvak utánpótláskorú játékosait is felkaroljuk, nekik is rendszeres edzés lehetőséget biztosítunk. Eddigi munkánk eredménye, hogy a 20 fős felnőtt csapat
keretének 70 %-a 25 év alatti 12 fő répcelaki illetve közvetlen környékbeli falvakból verbuválódik. A szuperligában szereplő tekecsapatunk minden igényt kielégítő 4
sávos tekepályán fogadja a vendégcsapatot és biztosítja a környező falvak sportolási igényeit. A nagypálya világítása lehetőséget biztosít esti mérkőzések
megtartására. Az U-14-es, U-16-os illetve U-19-es csapataink edzései itt zajlódnak, néha bajnoki mérkőzéseket is villanyfénynél játsszák. Az edzőpálya teljes
megvilágítása TAO-s pályázaton nyert pénzből elkészült. Ez legfőképp az utánpótlás csapataink edzés lehetőségét szolgálják. Egyesületünk számára alapvető
fontosságú, hogy jól felkészült, szakmai tudással felvértezett szakemberek gondozzák a fiatal tehetségeket. Valamennyien megfelelő szakmai végzettséggel
rendelkeznek és mindannyian volt korábbi répcelaki labdarúgók. Az utánpótlásért felelős vezetőedző egyben a felnőtt csapat másodedzője így biztosított a
folytonosság az utánpótlás illetve a felnőtt csapat között. Külön kapusedző foglalkozik az utánpótláskorú tehetségekkel. Az utánpótláskorú igazolt játékosaink száma
stagnál, pedig működési körzetünkben a gyermek létszám folyamatosan csökken. Már folyamatban egy korszerű, egyszerű, akadálymentes, a regionális és megyei
válogatottak edzéslehetőségeit problémamentesen, kedvezményesen biztosító, 40 x 20 méteres pályát magában foglaló szabványos méretű kézilabda csarnok
építése, jelenleg zajlik a kivitelezésre kiírt közbeszerzés. Ezen beruházás lehetőséget nyit a foci utánpótlás további képzésre, színvonalasabb edzések kialakítására
ezzel is növelve az eredményességet. 

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

2016-17 évi TAO pályázat keretében szeretnék az alábbi beruházást megvalósítani: 1. Öltöző épület felújítása: Az egyesületi öltözőépület korábbi években elkezdett
és megvalósított beruházás befejező, 3.-dik szakaszát terveztük az idei évadban, ahol az öltöző épület közlekedő helyiségeinek, felújítása, korszerűsítése történne
meg (előtér, folyosó és mosoda)valamint a mozgás sérült WC, mozgás sérült rámpa felújítása, első lépcső csúszásmentesítése. A beruházás építészeti munkákból,
szellőzés kiépítéséből, villamosrendszer kialakításból, hőszigetelés miatti rámpa szélesítésből állna. 2. Energetikai beruházás: Az energetikai beruházás keretében a
még hátralévő, - korábbi évadban ki nem cserélt - nyílászárók korszerűsítése, cseréje történne meg, a tető szigetelése, öltöző épület homlokzati felújítása valamint
csapadék víz biztonságos elvezetése, melyek energiatakarékossági szempontból jelentőséggel bírnak. 3. Objektum biztonsági rendszer kiépítése: Folyosók, irodák
kamerázása és szervergép telepítése. Sportlétesítmény külső betonkerítésének javítása, törött hiányzó elemek pótlása. Biztonságos kijáró (földút megszüntetése)
kiépítése. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A beruházások az egész évad alatt (2016. július 01.- 2017. június 30.) folynának, szakaszokban az alábbiak szerint: Az évad I. negyedévben megvalósulna a mosoda
felújítás + gépbeszerzései, mozgássérült WC felújítása, nyílászárók cseréje, tető szigetelése, csapadékvíz biztonságos elvezetése, folyadékos pályavonalzós kocsi
beszerzése, UP sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, felnőtt csapat sportfelszerelése és valamennyi tárgyi eszköz beszerzések közül a defibrillátor,
hordágy, orvosi táska, rúgófal. Az évad II. negyedévben történne a előtér, folyosó, rámpa öltözőépület homlokzati felújítása. Beszerzésre kerülne az öltöző bútorzat
és a fűnyíró traktor valamint megvalósulna a honlapfejlesztés. Az évad III. negyedévben a folyosók, irodák kamerázása és szervergép telepítés valamint az első
lépcső csúszásmentesítése történne meg. Az évad IV. negyedévben a sportlétesítmény külső betonkerítésének javítása, törött hiányzó elemek pótlása és a
biztonságos játékoskijáró kiépítése valósulna meg. A teljes szezonban felmerült és ütemezett költségek: szállítás, étkezés és edzők bér és járulék költségei. 

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

Továbbra is kiemelt célunk a környéken lévő fiatalok bevonása minél nagyobb számban a labdarúgásba, hogy ezáltal is hozzájáruljunk az MLSZ stratégiai
programjának megvalósulásához, amely az utánpótlásra és a tömegbázis növelésére helyezi a fő hangsúlyt. Középtávú elképzelés egy megye határon átnyúló
utánpótlás bázis létrehozása. Utánpótlás csapataink (U-14, U-16, U-19) részére a szállítás, étkeztetés magas szintű biztosítását, felszerelésük folyamatos pótlását
kiegészítését, a technikai eszközök korszerűsítését tartjuk. A Bozsik programba szereplő csapatainkat (U-7, U-8-9, U-10-11, U-13) az elmúlt évadban a TAO-s
pályázaton nyert pénzből a legalapvetőbb felszereléseket biztosítottuk (melegítők, futballcipők, minden korosztálynak teljes felszerelés,téli kabátok, széldzsekik stb.)
Most ezek részbeni pótlása, illetve továbbiak beszerzése a cél a további UP csapataink számára. 

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

A programnak köszönhetően forrásbevonás valósul meg az utánpótlás nevelésbe, mely révén emelni tudjuk a működési színvonalat. Bízunk abban, hogy ezáltal
erősödik az utánpótlás játékosok egyesületünk felé való viszonya, vonzóbbá tudjuk tenni egyesületünket. Szeretnénk tovább növelni a labdarúgást választó
gyermekek számát, a rendszeres edzés munkával elősegíteni az egészségesebb felnőtté válást. A beruházások, felújítások, korszerűsítések jó szolgálatot tennének
működési bevételeinknek, megvalósulhatna a pályák esetleges bérbeadásának lehetősége. Kockázatot jelenthet a gyermeklétszám csökkenése, amit újabb körzetek
bevonásával szeretnénk elkerülni. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a környékbeli településekkel és sportegyesületekkel. 2015. januárjától Németh Gábor, a Vasas
volt kapusa vállalta az ügyvezetői elnöki posztot, amellyel reméljük, hogy a gyerekek számára még vonzóbbá válik az egyesület, hiszen Répcelakról indult, és
majdnem 2 évtizedes sikeres NB1-es pályafutást tudhat magáénak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Berendezési eszköz szárítógép db 2 482 600 Ft 965 200 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 3 139 900 Ft 419 700 Ft

Egyéb Centrifuga (Egyedi) db 1 37 990 Ft 37 990 Ft

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db 1 1 128 300
Ft

1 128 300 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi db 1 320 000 Ft 320 000 Ft

Informatikai beruházás honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

defibrillátor db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz rúgófal db 1 214 900 Ft 214 900 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 36 8 470 Ft 304 920 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 25 14 235 Ft 355 875 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 30 10 990 Ft 329 700 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 10 7 945 Ft 79 450 Ft

Sportfelszerelés Kabát kispadra (Egyedi) db 10 10 170 Ft 101 700 Ft

Sportfelszerelés utazó póló rövidnadrág (Egyedi) db 25 12 200 Ft 305 000 Ft

Egyéb Masszőr táska (Egyedi) db 1 37 370 Ft 37 370 Ft

Egyéb Hűtőtáska (Egyedi) db 1 44 000 Ft 44 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy db 1 104 127 Ft 104 127 Ft

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 505 500 Ft 1 011 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 36 35 988 Ft 1 295 568 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 38 40 788 Ft 1 549 944 Ft

9 284 744 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

szárítógép A sportfelszerelések tisztítását jelenleg 40 éves gépekkel oldjuk meg, nem megbízhatóak, balesetveszélyesek és nagy az
energiaigényük.

mosógép A sportfelszerelések tisztítását jelenleg 40 éves gépekkel oldjuk meg, nem megbízhatóak, balesetveszélyesek és nagy az
energiaigényük.

Centrifuga A sportfelszerelések tisztítását jelenleg 40 éves gépekkel oldjuk meg, nem megbízhatóak, balesetveszélyesek és nagy az
energiaigényük.

fűnyírótraktor tartozékkal A pálya karbantartását jelenleg külső szolgáltatóval oldjuk meg, fűnyírótraktor beszerzése költséghatékonyságot eredményezne.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

pályavonalzó kocsi A pálya karbantartását jelenleg külső szolgáltatóval oldjuk meg, a pályavonalzó kocsi beszerzése költséghatékonyságot
eredményezne.

honlap fejlesztés A honlapunk nagyon kezdetleges, közel használhatatlan több éve nem volt fejlesztve, ezért szükségessé vált annak
korszerűsítése.

defibrillátor Alkalmazása azonnali életveszélyt jelentő esetekben, amely gyors és szakszerű beavatkozást igényel.

rúgófal Gyakorlásra szolgáló, felkészültséget segítő eszköz.

mérkőzésgarnitúra A mérkőzés felszerelések elhasználódtak, elkoptak, szükséges azok cseréje.

utazókabát Az utazókabátok elhasználódtak, elkoptak, szükséges azok cseréje.

edzőlabda Az edző labdák elhasználódtak, újak beszerzése szükséges.

mérkőzéslabda A mérkőzés labdák elhasználódtak, újak beszerzése szükséges.

Kabát kispadra A kabátok elhasználódtak, elkoptak, szükséges azok cseréje.

utazó póló rövidnadrág Az utazó pólók+rövidnadrágok elhasználódtak, elkoptak, szükséges azok cseréje.

Masszőr táska Masszőr táskája elkopott, elszakadt, ezért új beszerzése szükséges.

Hűtőtáska Nyári melegben az italok hűtésére szolgáló táska.

egészségügyi láda feltöltve A sérült játékosok ellátására szolgáló segítségnyújtási készlet.

hordágy Sérülések esetén a játékos szakszerű szállítására szeretnénk beszerezni.

cserepad (nem beépített) A korábbi padok régiek, elhasználódtak, cseréjük szükséges.

öltöző szekrény Alap öltözőszekrény a felújítás során ezek cseréje is megtörténne.

öltöző szekrény Zárható öltözőszekrény a felújítás során ezek cseréje is megtörténne.

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)

6 439 572 Ft 66 387 Ft 132 775 Ft 6 638 734 Ft 2 845 172 Ft 9 417 519 Ft 9 483 906 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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb helyiség
felújítása

2016-07-01 2016-09-30 2019-09-30 2 889 128
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása 2016-10-01 2016-12-31 2016-12-31 12 499 498
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása 2017-01-01 2017-03-31 2017-03-31 1 974 341
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

nyílászáró cseréje 2016-07-01 2016-09-30 2016-09-30 1 786 531
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szigetelés 2016-07-01 2016-09-30 2016-09-30 1 696 212
Ft

Környezetrendezés csapadékvíz elvezetés 2016-07-01 2016-09-30 2016-09-30 445 770 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

2017-01-01 2017-03-31 2017-03-31 1 431 740
Ft

Biztonsági
beruházás

játékoskijáró építése 2017-04-01 2017-06-30 2017-06-30 2 802 509
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
felújítása

2017-03-31 2017-06-30 2017-06-30 3 292 615
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szertár építése 2016-07-01 2016-09-30 2016-09-30 323 300 Ft

29 141 644
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

egyéb helyiség felújítása Az egyesületi öltözőépület korábbi években elkezdett és megvalósított beruházás befejező, 3.-dik szakaszát terveztük az idei
évadban, ahol többek között az öltöző épület mosoda helyiségnek valamint a mozgás sérült WC felújítása, korszerűsítése
történne meg. Ezen helyiségek külleme, állapota nem felel meg a jelen kor elvárásainak viszont a felújításokkal már teljesen
korszerűvé válna a létesítmény.

öltöző felújítása Az egyesületi öltözőépület korábbi években elkezdett és megvalósított beruházás befejező, 3.-dik szakaszát terveztük az idei
évadban, ahol többek között a közlekedő helyiségeinek, felújítása (előtér, folyosó) valamint a mozgás sérült rámpa felújítása
történne meg. Ezen helyiségek külleme, állapota nem felel meg a jelen kor elvárásainak viszont a felújításokkal már teljesen
korszerűvé válna a létesítmény. Öltöző épület homlokzati felújítása is szükségesé vált: Öltöző épület együttes külső (min 10 cm
vastagságú) hőszigetelése és színezése, lábazat (min 5 cm vastagságú) hőszigetelése és lábazati vakolat felhordása.

öltöző felújítása Az első lépcső csúszásmentesítése.

nyílászáró cseréje Korábbi évadban ki nem cserélt nyílászárók korszerűsítése, cseréje történne meg. A régi ablakok hőszigetelési képessége nem
megfelelő, ezek cseréjével további rezsi csökkentés valósítható meg. Az ablakok cseréje a külső hőszigetelés elvégzése előtt
mindenképpen elvégzendő.

szigetelés Tető szigetelése.

csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz biztonságos elvezetésének kiépítése. Az épület külső hőszigetelése elvégzéséhez szükséges a csapadék víz
elvezető rendszer felül vizsgálata, a hőszigeteléshez való illesztése.

biztonsági kamerarendszer
(beépített)

Folyósok, irodák kamerázása és szervergép telepítése.
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

játékoskijáró építése Biztonságos kijáró ( földút megszüntetése) kiépítése: Biztonságos és elválasztott játékos és játékvezetői közlekedő útvonal
kialakítása, nézőktől való elválasztás kialakítása. Járda készítése térkő burkolattal gyalogos forgalomra a játékos kijáró vége és a
pálya között.

biztonsági kerítés felújítása A régi beton lapokból épült kerítés több egysége is törött repedezett néhány oszlop megsülyedt, megdölt, ezek
balesetveszélyesek. A törött és sérült elemek cseréjével a kerítés megfelelő állapotba hozható.

szertár építése A sportfelszerelések tárolására szolgáló külső építmény. Korábbi helyiségben már nem férnek el a felszerelések, ezért volt
szüksége egy nagyobbra.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb helyiség
felújítása

Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

nyílászáró cseréje Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szigetelés Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Környezetrendezés csapadékvíz
elvezetés

Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Biztonsági
beruházás

játékoskijáró
építése

Öltöző 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés
felújítása

Egyéb 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szertár
építése

Egyéb 9653
Répcelak
Petőfi
Sándor
utca 
73

337 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 20 211 620 Ft 208 367 Ft 416 734 Ft 20 836 722 Ft 8 930 024
Ft

29 558 378 Ft 29 766 745 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 RÉPCELAKI SE U19 18 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 RÉPCELAKI SE U16 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 RÉPCELAKI SE U14 15 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 13 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 22 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 15 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 75 14 550 Ft 1 091 250 Ft

Sportfelszerelés utazó táska (Egyedi) db 7 9 150 Ft 64 050 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 50 7 945 Ft 397 250 Ft

Sporteszköz sorfal db 5 16 900 Ft 84 500 Ft

Sportfelszerelés utazó póló rövidnadrág (Egyedi) db 75 7 795 Ft 584 625 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 10 8 255 Ft 82 550 Ft

Sporteszköz Műanyag labda (Egyedi) db 30 3 500 Ft 105 000 Ft

Sporteszköz Futball labda (Egyedi) db 30 5 085 Ft 152 550 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 4 24 500 Ft 98 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó zsák (Egyedi) db 5 9 490 Ft 47 450 Ft

Sporteszköz jelölő trikó (piros) (Egyedi) db 40 1 355 Ft 54 200 Ft

Sporteszköz jelölő trikó (zöld) (Egyedi) db 40 1 355 Ft 54 200 Ft

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

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

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

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

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 0651 Egyéb 80 12 56 806 Ft 14 571 Ft 856 524 Ft

Edző 0565 Egyéb 80 12 56 806 Ft 14 571 Ft 856 524 Ft

Edző 1021 EKHO 80 12 45 000 Ft 9 000 Ft 648 000 Ft

Edző TANC00822 Egyéb 80 12 40 000 Ft 10 260 Ft 603 120 Ft

Egyéb Németh Gábor Egyéb 80 12 56 806 Ft 14 571 Ft 856 524 Ft

Edző 0651 Egyéb 0 12 20 000 Ft 0 Ft 240 000 Ft

Edző 0565 Egyéb 0 12 15 000 Ft 0 Ft 180 000 Ft

Edző TANC00822 Egyéb 0 12 15 000 Ft 0 Ft 180 000 Ft

Egyéb Németh Gábor(utazási
költségtérítés)

Egyéb 0 12 30 000 Ft 0 Ft 360 000 Ft
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Németh Gábor Utánpótlás koordinátor bére és járuléka. Az utánpótlás csapatok szakmai munkájának összehangolása, egységes szakmai
színvonal és módszerek biztosítása. Az UP edzők szakmai támogatása érdekében szükséges a pozíció létrehozása, mivel sok az
utánpótlás csapat és az edzők több helyen dolgoznak, keveset találkoznak. A fejlődés érdekében egy programot kell üzemeltetni
ennek érdekében kell a KOORDINÁTOR.

Németh Gábor(utazási
költségtérítés)

Utánpótlás koordinátor gépkocsi elszámolása. Az utánpótlás csapatok szakmai munkájának összehangolása, egységes szakmai
színvonal és módszerek biztosítása. Az UP edzők szakmai támogatása érdekében szükséges a pozíció létrehozása, mivel sok az
utánpótlás csapat és az edzők több helyen dolgoznak, keveset találkoznak. A fejlődés érdekében egy programot kell üzemeltetni
ennek érdekében kell a KOORDINÁTOR.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

1021 UEFA B U7 3 11

1021 UEFA B U9 3 13

TANC00822 MLSZ Grassroots
C

U11 3 22

0651 UEFA B U13 5 15

0651 UEFA B U14 5 15

0565 UEFA B U16 2 16

0565 UEFA B U19 3 18

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 815 625 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 085 850 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 700 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 780 692 Ft

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

Összesen 9 382 167 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

8 417 916 Ft 86 783 Ft 173 565 Ft 8 678 263 Ft 964 251 Ft 9 555 732 Ft 9 642 515 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

132 775 Ft 132 775 Ft 66 387 Ft 199 162 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 416 734 Ft 416 734 Ft 208 367 Ft 625 101 Ft

Utánpótlás-nevelés 173 565 Ft 173 565 Ft 86 783 Ft 260 348 Ft

Összesen 723 074 Ft  1 084 611 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Adatszolgáltatás - Jelentések készítése - beszámolók készítése - kapcsolattartás a közreműködő szervezettel

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Adatszolgáltatás - Jelentések készítése - beszámolók készítése - kapcsolattartás a közreműködő szervezettel

Utánpótlás-nevelés Adatszolgáltatás - Jelentések készítése - beszámolók készítése - kapcsolattartás a közreműködő szervezettel
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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: Répcelak, 2016. 10. 03.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Molnár Árpád (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Répcelak, 2016. 10. 03.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-22 17:32:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-15 13:38:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-13 18:59:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 12:56:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 12:56:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-14 17:55:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-15 09:30:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-15 13:49:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-13 19:01:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 13:18:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 13:03:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:

2016-08-15 16:18:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 26
Utolsó feltöltés:

2016-08-15 13:51:28

Mellékletek

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Répcelak, 2016. 10. 03.
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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 4 4 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 122 122 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 18 18 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 16 16 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U7-11 fő 46 46 0%

U13 fő 15 15 0%

U14 fő 15 15 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 26 651 192 Ft 274 754 Ft 549 509 Ft 27 475 456 Ft 11 775 196 Ft 38 975 897 Ft 39 250 651 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 439 572 Ft 66 387 Ft 132 775 Ft 6 638 734 Ft 2 845 172 Ft 9 417 519 Ft 9 483 906 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

20 211 620 Ft 208 367 Ft 416 734 Ft 20 836 722 Ft 8 930 024 Ft 29 558 378 Ft 29 766 745 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 417 916 Ft 86 783 Ft 173 565 Ft 8 678 263 Ft 964 251 Ft 9 555 732 Ft 9 642 515 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 35 069 108 Ft 361 537 Ft 723 074 Ft 36 153 719 Ft 12 739 447 Ft 48 531 629 Ft 48 893 166 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (55 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)

alairas-minta_2016_1460720281.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-15 13:38:01)
428bd681a4a8cf78fd2eadb4ff717ae42de8b725f41814550f12b819074bc3ad

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

nemrelevans_nyilatkozat_1461669525.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-26 13:18:45)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nemrelevans_nyilatkozat_1461668581.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-26 13:03:01)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

Egyéb dokumentumok

nemrelevans_nyilatkozat_1461668214.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-26 12:56:54)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

se_kivonat_1461339128.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-22 17:32:08) 889378cd791a103ba0dbf57b9fe2fd24cb1a3af4e69c01027cf6701089ce80b2

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

szamlakivonat_1461668175.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-26 12:56:15) f5e5c7e266549d50262cae42397673404e2c75248832cbbcd32b09683a2c8543

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

koztartozasmentesseg_1460566749.docx (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2016-04-13 18:59:09)
dad2579d5c06965d77a7c0b2b5b9cdf97888f89d977689fb40bf1125894b2012

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_nyilatkozat_1460566879.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-13 19:01:19)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

nem_epites_engedely_nyilatkozat_1471261743.pdf (Hiánypótlás melléklet, 391 Kb, 2016-08-15 13:49:03)
79584c287e47273d90e62bfd6c22e6b894a41e8d051f515e6eab617c9d8878ea

nyilatkozat_nem_epitesi_eng_kot_1460566860.pdf (Szerkesztés alatt, 720 Kb, 2016-04-13 19:01:00)
a581ee354d1160579939b576fbf34b9ecb8ff5775bbc54efd504c1ef14a6547b

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

onkorm-rlakse_szerz_1460649302.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2016-04-14 17:55:02)
60a8995a4896202ba96749058040e9791701dda0298d5b1886b8de007ab25a90

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

tulajdonilap_1471246205.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2016-08-15 09:30:05) eece2ce37889621653c18bf40db73786ea6452dab0b4bf70dee61dde1b53a911

e-hitelesterkepmas_1460720301.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-15 13:38:21)
b37b08cd098594a6c5a508601dbacaa3bfcc1a25e81058a36a35b7119e6688c4

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

kispad_arajanlat.pd_1471247074.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-08-15 09:44:34)
4d6ac5a120f2ce5586f4f6ed23f1a457f656cec585c1cd1d40f2451e2c2d0e55

felszerelesek_eszkoz_arajanlat_1471270738.pdf (Hiánypótlás melléklet, 857 Kb, 2016-08-15 16:18:58)
48bebede1ce7ded426105f95211a8519990934ec4534ecfb5905911a6ac245c4

elsolepcso_1461672288.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:04:48) 542a3b7a56c3d85009ac8898fdaef4a378ea65be6b2ff3248c4465ef5d39c9ab

ajanlat_mosoda_1461672291.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 14:04:51) 80fc0af79171ecab2ef9a8d4b61a691151fd7abe1b857fc1ffe2c10e35643121

sportletesitmenykulsobetonkerites_1461672292.pdf (Szerkesztés alatt, 993 Kb, 2016-04-26 14:04:52)
61027fd4962a6f1b8092deded17360c3f8a993bcf1612d3cdc5659828d6f0ba9

biztonsagoskijarokiepitese1_1461672294.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:04:54)
2ba292ac28f50ce798f8c8d15970b182c959bd791a45a0c5c5d7febb3c60f7a2

lemezgarazs_szelesseg_6m.hosszus_1461672295.pdf (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2016-04-26 14:04:55)
ce9d418627e54a19e1c1b831aacccab055b0f89a1206ce961235809e33d24c39

megvalosulasivazlat_1461672295.pdf (Szerkesztés alatt, 654 Kb, 2016-04-26 14:04:55)
1fba8940ff4c719b66da8f4f5d345c9e1c66f6cc00a2d45fa11dbe5b44c3c7d0

eloterfolyoso_ajanlat_1461672299.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 14:04:59)
3de365b2ca2e448ce7659cb65def023b0f67bfeb9f02c787b4ff6080c4184775

csapadekvizbiztonsagoselvezetese_1461672300.pdf (Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2016-04-26 14:05:00)
7882641ec0818f73558d28f69fa2e3cfc834dac4e4cd4d0bae3cf6697010441d

be/SFPHPM01-11335/2016/MLSZ

2016-10-03 13:22 26 / 27



tetoszigeteles_1461672301.pdf (Szerkesztés alatt, 743 Kb, 2016-04-26 14:05:01) b4e66a3b7c9a5a8d79f9594f1dd9317c93d6a22c74b219b2a77208d97b50de0f

maradeknyilaszaroinakkorszerusite_1461672303.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 14:05:03)
0dc72518860dd0cdf73857019275c0f2427e71e86279afe5fd9399fae18f2bc7

oltozoepulethomlokzatifelujitasa_1461672306.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 14:05:06)
f072a785a18077460d7b0b0a79f658fab899d14ac963abf4e05def2c925b29cb

mozgasserultwcfelujitasa_1461672308.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 14:05:08)
4938b668ecd79a4d0035e5c88c8f4db9a04d9c2704c69dc45aa1c183e8ed7919

rampaszelesites1_1461672309.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:05:09) 2e81083d0f7c5281298f4281a1c4b9fed1fe3669639cdaab1826b0f64582e382

oltozo_butorok_ajanlat_1461672449.pdf (Szerkesztés alatt, 331 Kb, 2016-04-26 14:07:29)
3399bed239b8187622e44c566b0e1f21d177131752c3f46e8f3dab3c591d95ae

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

kispad_arajanlat.pd_1471247085.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-08-15 09:44:45)
4d6ac5a120f2ce5586f4f6ed23f1a457f656cec585c1cd1d40f2451e2c2d0e55

46_2_1471261873.jpg (Hiánypótlás melléklet, 120 Kb, 2016-08-15 13:51:13) 9cbdc0e078694362d6e80be6a374b8d2372e2ddf3a29b5cc165e0a101830d122

46_3_1471261880.jpg (Hiánypótlás melléklet, 127 Kb, 2016-08-15 13:51:20) e13dea013b2dcbd6d75e074dc59087c822f241cdb5d067b17050eeee0daaa6fe

46_4_1471261888.jpg (Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2016-08-15 13:51:28) 9c99be219bfcba613911dba4493b48fea6970edae8e9be88a9cbeca6c09ef58d

elsolepcso_1461672179.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:02:59) 542a3b7a56c3d85009ac8898fdaef4a378ea65be6b2ff3248c4465ef5d39c9ab

ajanlat_mosoda_1461672182.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 14:03:02) 80fc0af79171ecab2ef9a8d4b61a691151fd7abe1b857fc1ffe2c10e35643121

sportletesitmenykulsobetonkerites_1461672183.pdf (Szerkesztés alatt, 993 Kb, 2016-04-26 14:03:03)
61027fd4962a6f1b8092deded17360c3f8a993bcf1612d3cdc5659828d6f0ba9

biztonsagoskijarokiepitese1_1461672184.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:03:04)
2ba292ac28f50ce798f8c8d15970b182c959bd791a45a0c5c5d7febb3c60f7a2

lemezgarazs_szelesseg_6m.hosszus_1461672185.pdf (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2016-04-26 14:03:05)
ce9d418627e54a19e1c1b831aacccab055b0f89a1206ce961235809e33d24c39

megvalosulasivazlat_1461672185.pdf (Szerkesztés alatt, 654 Kb, 2016-04-26 14:03:05)
1fba8940ff4c719b66da8f4f5d345c9e1c66f6cc00a2d45fa11dbe5b44c3c7d0

eloterfolyoso_ajanlat_1461672189.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 14:03:09)
3de365b2ca2e448ce7659cb65def023b0f67bfeb9f02c787b4ff6080c4184775

csapadekvizbiztonsagoselvezetese_1461672189.pdf (Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2016-04-26 14:03:09)
7882641ec0818f73558d28f69fa2e3cfc834dac4e4cd4d0bae3cf6697010441d

tetoszigeteles_1461672190.pdf (Szerkesztés alatt, 743 Kb, 2016-04-26 14:03:10) b4e66a3b7c9a5a8d79f9594f1dd9317c93d6a22c74b219b2a77208d97b50de0f

maradeknyilaszaroinakkorszerusite_1461672193.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 14:03:13)
0dc72518860dd0cdf73857019275c0f2427e71e86279afe5fd9399fae18f2bc7

oltozoepulethomlokzatifelujitasa_1461672195.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 14:03:15)
f072a785a18077460d7b0b0a79f658fab899d14ac963abf4e05def2c925b29cb

mozgasserultwcfelujitasa_1461672198.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 14:03:18)
4938b668ecd79a4d0035e5c88c8f4db9a04d9c2704c69dc45aa1c183e8ed7919

rampaszelesites1_1461672200.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:03:20) 2e81083d0f7c5281298f4281a1c4b9fed1fe3669639cdaab1826b0f64582e382

primer-catalegsemi-industrial_6-8__1461672216.pdf (Szerkesztés alatt, 889 Kb, 2016-04-26 14:03:36)
dfe1f533146109daeae0a3f81331096940664ec3f5ea11ed731610062947f478

arajanlatsekamera_1461672217.pdf (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2016-04-26 14:03:37)
b7a10565c00eab732841bfc8926ed3fc6565b258e81943366b011b92ae17fde5

cubcadetutanfuto-parkfenntarto_1461672218.pdf (Szerkesztés alatt, 870 Kb, 2016-04-26 14:03:38)
20b801b8364fd0b084355e2d86a6f1b49bc44d6f5602ff85693d0f1d18623a81

fixprogramok_1461672218.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-26 14:03:38) 2c5bab52ac73ad60b199464cbc615209246bb2fdf8dffecb155a1e7fac2ec37c

folyadekospalyavonalazokocsiakku_1461672221.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 14:03:41)
29f4f741bb19ce74160948a0c3a4d51e6b51446e22df08a999ce62d6151cccdf

funyirotraktor_ajanlat_1461672222.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 14:03:42)
d666f88d0eac6aa5a53b2f5245bac8847af6021cf510149692a376f49cf557a2

gmail-fw_iparimosogepesipari_1461672223.pdf (Szerkesztés alatt, 723 Kb, 2016-04-26 14:03:43)
22d3e4eada7925890831db97bc6740f74db619dd8c4839593671162cc055d1c7

ipari_szaritogep_1461672223.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2016-04-26 14:03:43)
8e563b26333c30215757c171465dae4d41f033737c4381227f1d7db99b2414e8

oltozo_butorok_ajanlat_1461672453.pdf (Szerkesztés alatt, 331 Kb, 2016-04-26 14:07:33)
3399bed239b8187622e44c566b0e1f21d177131752c3f46e8f3dab3c591d95ae
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