Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft.
2Gazdálkodási formakód:

Áfa levonásra a pályázatban

113

igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

3Tagsági azonosítószám 2527
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :
Amatőr
Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa: - nincs -

NB II-es felnőtt
Női felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - nincs -
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Bankszámlaszám:
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A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)
4
0

Balmazújváros

(helység)

5.

(házszám)

www.balmazfoci.hu

Honlap:

Balmazújváros

(helység)

5.

(házszám)

6
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Sporttér utca

(út,

utca)
06209151440
Telefon:
A levelezési cím eltér a székhely
címétől
A kérelmező szervezet
levelezési címe: (irányítószám)
4
0
6
0
Sporttér utca

(út,

utca)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Murák László
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető
06209151440

murak62@gmail.com

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Kerekes Tamás
06703820740
tkerekes0223@gmail.com
E-mail cím:
Mobiltelefonszám:
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport
területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569,
Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati
75.272 MFt
támogatás

179.5 MFt

122.679 MFt

Állami
támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

41.855 MFt

84.759 MFt

84 MFt

Látványcsapatsport
támogatásból
származó
bevétel

78.967 MFt

176.457 MFt

163.738 MFt

Egyéb
támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:
összesen:

196.09 MFt

440.72 MFt

370.42 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér
és bérjellegű + 64.088 MFt
járulékai)

107.624 MFt

107.624 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

5 MFt

8.833 MFt

0 MFt

Anyagköltség

4.774 MFt

5.339 MFt

6.95 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

23.913 MFt

48.056 MFt

54.05 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

3.19 MFt

3.123 MFt

8.798 MFt

100.96 MFt

172.97 MFt

177.42 MFt

Összegzés:
összesen:

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra
0 MFt
fordított összeg

0 MFt

0 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

8.833 MFt

0 MFt

5 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlásnevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
A 24 játékosból álló keret a 2013-2014-es bajnoki szezont a másodosztályú
bajnokságban kezdte meg. A felnőtt csapat munkáját a szakmai igazgató
irányításával három szakképzett edző (pályaedző, erőnléti edző és
kapusedző) koordinálja. A stáb tagjai továbbá a technikai vezető és az
adminisztrátor, valamint a masszőr és sportorvos. A csapat heti 6
alkalommal tart edzést, hétvégéken bajnoki meccsekre kerül sor.
A szervezetnek négy utánpótlás csapata van (U-7, U-9, U-11, U-13),
melyeket szakképzett edzők irányítanak. Az utánpótlás-nevelés területén
szoros az együttműködés a Balmazújvárosi Futball Clubbal.
A 101×63 méteres füves centerpályánk minőségi állapota vetekszik az I.
osztályú csapatokéval, talaja gondozott, több mint 1000 fő befogadására
alkalmas lelátóval rendelkezik. A pálya színvonala és kihasználtsága
tovább növelhető a világítás kiépítésével. Balmazújváros a kormány
döntése alapján 400 millió forint támogatást kapott egy közel 2400 fős
stadion megépítésére, a centerpálya körül.
A 90x45 méteres játéktérrel rendelkező műfüves sportpályánk mind a
kistérség, mind a nagyobb régió futballcsapatainak kiváló edzési
lehetőséget jelent, FIFA I-Star minősítéssel rendelkezik, alkalmas bajnoki
mérkőzések lebonyolítására, edzőtáborok, szezonális felkészülések,
alapozó edzések megtartására.
A városi sporttelep területén több fejlesztés is megvalósult. Szabadtéri
kondicionáló park került kialakításra, a sportcsarnok öltözői, nyílászárói
felújításon estek át, új bútorok kerültek az irodákba és külön mosókonyha
jött létre. Várakozásaink szerint a város sportéletének fellendüléséhez
nagyban hozzá fog járulni az átadásra került új kézilabda csarnok is, amely
kispályás labdarúgó tornák és edzések helyszínéül is szolgálhat.
A Böszörményi úton lévő, jelenleg futball edzőpályaként funkcionáló
sporttelep kapcsán tervek készültek műfüves sport- és gyakorlópályák
kialakítására. A jelenlegi pályák és a környező zöldterülete a város északkeleti vállalkozói övezetében helyezkedik el. Az ingatlan önkormányzati
tulajdonban áll teljes egészében, az
alapinfrastruktúra hálózat kiépített. A városközponttól kivezető helyi
főforgalmi út, a Böszörményi út a lakosok és a nézők számára gyors
megközelítést biztosít.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Jelen pályázat ingatlanfejlesztési célja a Böszörményi úti sporttelepen lévő
pályák mellé egy öltözőket, és szociális blokkokat tartalmazó épület
kivitelezése. A Böszörményi úti edzőpályákat a város felnőtt csapata és
minden utánpótlás labdarúgó korosztálya használja, edzések céljából. Az
öltözők létesítése rendkívül sürgető, hiszen a már most is meglévő 2
edzőpálya mellé még 2 pálya építése van folyamatban, amelyek
kihasználtsága maximális lesz.
Az épületben 6 db játékos öltöző, zuhanyzókkal, valamint játékvezetői
öltöző, edzői öltöző, iroda, és nyilvános szociális blokk kap helyet.
A fejlesztés hozzájárul a sportszakmai munka színvonalának emeléséhez,
az edzések, mérkőzések jobb körülmények közti megtartásához, valamint a
sportszakemberek, sportolók és helyi valamint a kistérségben élők
életminőségének javításához.
A 300 m2-es öltözőblokk 2015 június 30-ig valósul meg a Böszörményi úti
edzőpályák mellett.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A szövetség sportági stratégiájával összhangban folyamatosan növelni
kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A helyi oktatási intézményekkel és a
Balmazújvárosi Futball Clubbal együttműködésben törekszünk a
tömegesítésre. Ebben azonban a kislépések politikáját követjük, és az
organikus növekedés elveit tartjuk szem előtt.
Fontos kiemelni, hogy az igazolt sportolókon kívül a Református Óvodában
és az Egyesített Óvodában is 5-6 éves gyerekkel foglalkozunk
rendszeresen, játékos labdázás formájában szoktatva hozzá őket a
labdarúgáshoz, a mozgáshoz. Terveink szerint ők fogják adni hosszú távon
az utánpótlásbázisunkat.
A személyi jellegű jogcím keretén belül megtartjuk az előző sportfejlesztési
programban szereplő munkaköröket (szakosztályvezető, technikai vezető,
adminisztrátor, masszőr, sportorvos, vezetőedző, 2 fő edző, erőnléti edző,
kapusedző), hiszen ezekkel teljesen le tudtuk fedni a szükséges
szakembergárdát.
A tárgyi eszköz jogcímben az idei sportfejlesztési program részeként
megépítésre kerül a Böszörményi úti pályán egy öltözőblokk, beszerzésre
kerülnek pályakarbantartó gépek, egy platós gépjármű beszerzése a

pályakarbantartási munkák segítéséhez, labdafogó háló és oldalháló,
szintén a Böszörményi úti pályára. Egy 50 kW/h-s napelem kerül
elhelyezésre a tornacsarnok tetejére, valamint megvalósul a pálya
környezetének rendbe tétele (burkolás, utak, járdák, kerítés). A Böszörményi
úton az élőfüves edzőpályához 300 Lux-os világítás kerül kiépítésre,
valamint felújításra kerül az itt lévő öntözőkút és beszerzünk egy
öntözőtartályt, hogy megfelelő módon tudjuk a pályákat karbantartani.
Az utánpótlás-nevelés jogcím keretén belül beszerzésre kerülnek
sporteszközök, labdák, mezek, cipők, melegítők, valamint
gyógyszercsomagok.
A fejlesztések 2015. június 30-ig kerülnek megvalósításra.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Elmúlt években az elnyert pályázati támogatásokkal, és a megvalósított
fejlesztésekkel komoly fejlődés indult meg sportszervezetünkben.
Nagymértékben fejlődött a sportszakmai színvonal, ami az eredményekben
is tükröződött. A város és szervezetünk vezetésének köszönhetően a 20132014-es bajnoki idényt az egycsoportos Nemzeti Bajnokság második
vonalában kezdhette a felnőtt csapatunk, ezzel is serkentve a saját
utánpótlás nevelésű játékosaink magasabb szintű képzését és motivációját
a labdarúgás iránt.
Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat
nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát továbbvihessük. A
pályázattal bevonni kívánt forrásokkal a pályák környezetének és
infrastruktúrájának megújításával a szurkolók és sportolók számára emelt
szintű szolgáltatásélményt biztosítunk. Sportszakmai munkánk minőségét
javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések
biztosítása. Az utánpótlás nevelést a sportszervezetünkben a 7-11 éves kor
között 1992-ben indítottuk be. Az első Bozsik programtól kezdve az MLSZ
utánpótlás programjaiban térségi vezető szerepet töltöttünk be. Az
utánpótlás csapataink 2013-2014-es bajnoki évben U-19, U-17, U-15, U-14
NB-s, U-15, U-18-as labdarúgóink a megyei bajnokságban szerepeltek,
valamint részt vettünk a Bozsik programban. A feladataink ellátására
rendelkezésünkre állt két füves és egy műfüves futballpálya, valamint egy
tornacsarnok, ami a város tulajdonában áll.
A sport megszerettetése, a napi rendszeres testmozgás igényének
kialakítása már az óvodában elkezdődik. A sporteredmények városi
elismerése ösztönzi a ﬁatalokat a teljesítményre. Minden év decemberében
kerül átadásra az "Év sportolója Balmazújváros" és "Balmazújváros
Sportjáért" kitüntető díj, mely jelentős pénzjutalommal is jár.Nehezíti a
folyamatos és hatékony utánpótlásrendszer megteremtését, hogy a
középiskolás ﬁatalok nagy része más településen tanul, így vagy eligazol,
vagy csökkentett számú edzésen vesz részt, aztán abbahagyja a sportolást.
Ráadásul szervezetünk rendkívül szerény mértékben tudja díjazni az
utánpótlás területén dolgozókat.
A nehézségek ellenére az MLSZ Bozsik programjában a terület vezető
szerep megtartására törekszünk. A környező településeken az utánpótlás
nevelés beindításának elősegítését fontos feladatunknak tekintjük,
együttműködve a helyi közoktatási intézményekkel.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Magyarországon megrendezett nemzetközi sportrendezvényeken keresztül
és Balmazújváros Város Önkormányzat által létrehozott testvérvárosi
kapcsolatok terén lehetőség nyílik a más országok felé történő nyitásra. A
sport nyelve mindenhol érthető, kapocs lehet az egyes nemzetek között. Ezt
szeretnénk kihasználni Érmihályfalva, Lancut és Oberstaufen
testvérvárosok labdarúgó csapataival a rendezvényeken való részvétellel, a
kapcsolatok kiszélesítésével, és tornák szervezésével. Nemzetközi tornák
szervezése is célja a társaságunknak az utánpótlás korú játékosok részére,
melynek már van előzménye városunkban, azonban a pénzügyi
lehetőségeink korlátozottsága miatt a rendszerességet nem tudtuk eddig
biztosítani.
Balmazújváros Város Önkormányzata felismerve felelősségét a lakosság
egészségi állapotáért, a ﬁatalok kulturált szórakoztatásáért, a
sportközösségek, civil szervezetek népességmegtartó szerepének
megtartásáért az elkövetkező években kiemelt ﬁgyelmet szentel a sportnak.
Alapvető érdeknek tartja, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos
funkciója érvényesüljön és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen.
A gyermekek és ﬁatalok körében kiemelt ﬁgyelmet szentel a mindennapos
testedzésnek az óvodás kortól kezdve. A Bozsik Program a labdarúgás
fejlesztésében nagy szerepet játszik az elkövetkező időszakban. A megyei
alközpontok között Balmazújváros is szerepel.
Az önkormányzat segítsége, a programok beérése és a fejlesztések
garantálják, hogy hosszú távon is vonzó marad, fejlődik a futball
Balmazújvárosban, a projekt fenntartható marad.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
5Személyi jellegű ráfordítások
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6Támogatott pozíció(k)
megnevezése

Új?

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Szakosztályvezető

Nem

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

350 000 Ft

70 000 Ft

5 040 000 Ft

2014/15

Technikai vezető

Nem

Egyéb

nem releváns

Normál

8

12

350 000 Ft

98 000 Ft

5 376 000 Ft

2014/15

Adminisztrátor

Nem

Egyéb

nem releváns

Normál

8

12

200 000 Ft

56 000 Ft

3 072 000 Ft

2014/15

Masszőr

Nem

Egyéb

nem releváns

Normál

8

12

250 000 Ft

70 000 Ft

3 840 000 Ft

2014/15

Sportorvos

Nem

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

175 000 Ft

35 000 Ft

2 520 000 Ft

2014/15

Vezetőedző

Nem

Edző

UEFA "Pro"

EKHO

8

12

500 000 Ft

100 000 Ft

7 200 000 Ft

2014/15

Edző1

Nem

Edző

UEFA "A"

EKHO

8

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

2014/15

Edző2

Nem

Edző

UEFA "B"

EKHO

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

2014/15

Erőnléti edző

Nem

Edző

UEFA "B"

EKHO

4

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

2014/15

Kapusedző

Nem

Edző

UEFA "B"

EKHO

8

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

76

120

2 875 000 Ft

639 000 Ft

42 168 000 Ft

Összegzés:

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

21 405 076 Ft

21 405 076 Ft

42 810 152 Ft

21 405 076 Ft

21 405 076 Ft

42 810 152 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9Eszköz jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

10T.i.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett
időpontja

2014/15

p. karb. gép

Bonatti LSN 1500 Hótolólap

70 %

900 000 Ft

2015-06-30

2014/15

egyéb

Napelemes rendszer kiépítése

70 %

28 939 477 Ft

2015-06-30

2014/15

p. inf. bőv.

Pályavilágítás 300 lux

70 %

17 970 500 Ft

2015-06-30

2014/15

öltöző ép.

Öltőzőépítés

70 %

70 104 000 Ft

2015-06-30

2014/15

egyéb

Öntözőkút felújítása

70 %

9 800 000 Ft

2015-06-30

2014/15

pályatart.

Labdafogó háló és oldalháló beszerzése

70 %

9 900 000 Ft

2015-06-30

2014/15

p. inf. bőv.

Sportelep területén kerítésépítés

70 %

8 000 000 Ft

2015-06-30

2014/15

p. karb. gép

Unigreen Expo 302 permetező

70 %

800 000 Ft

2015-06-30

2014/15

p. karb. gép

Zappator TN 4038 1400 hómaró

70 %

1 800 000 Ft

2015-06-30

2014/15

p. karb. gép

Műfüves pálya karbantartó gépei

70 %

9 950 000 Ft

2015-06-30

2014/15

p. karb. gép

Fűnyíró traktor

70 %

5 000 000 Ft

2015-06-30

2014/15

p. karb. gép

Redexin Speed-Seed 1600 felölvető gép

70 %

3 150 000 Ft

2015-06-30

2014/15

p. karb. gép

Redexin Rink 10-10 tápanyagutánpótló gép

70 %

4 500 000 Ft

2015-06-30

U.f. É.k.
en.

Összegzés:
170 813 977 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke
számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

52 343 405 Ft

122 134 611 Ft

174 478 015 Ft

52 343 405 Ft

122 134 611 Ft

174 478 015 Ft

Összegzés:
összesen:

Tárgyi beruházások részletes indoklása
Évad

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15

A pályakarbantartási feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges egy platós tehergépjármű beszerzése, amellyel biztosítani tudjuk a karbantartáshoz szükséges eszközök, anyagok, gépek
Bonatti LSN 1500 Hótolólap
szállítását.

2014/15

A pályakarbantartó géppark fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy megtartsuk futballpályáink jelenlegi, első osztályú színvonalát.A téli időszakban szükséges a pályák takarítása hótoló
Napelemes rendszer kiépítése
lapáttal.

2014/15

Pályavilágítás 300 lux

A napelemes rendszer kiépítésével egyszeri ráfordítással tudunk kialakítani egy gazdaságos, környezetbarát rendszert, amellyel hosszútávon költségmegtakarítást érhetünk el a sporttelep
fenntartásában. A napelemes rendszer kiépítése az elektromos energiaellátás tekintetében fog költségmegtakarítást eredményezni

2014/15

Öltőzőépítés

A Böszörményi úti sporttelep előfüves edzőpályája még nem rendelkezik semmilyen pályavilágítással. Annak érdekében, hogy ez a pálya is maximális kihasználható legyen szükséges a
pályavilágítás kiépítése.

2014/15

Öntözőkút felújítása

A Böszörményi úti sporttelepen jelenleg 2 pálya van, és még 2 pálya kivitelezése indult el. Ezek használhatóságához építünk ide egy öltözőket és nyilvános szociális helyiségeket tartalmazó
épületet. Így a pályákat már nem csak edzőpályaként, hanem mérkőzésekre is tudjuk majd használni.

2014/15

Labdafogó háló és oldalháló
A Böszörményi
beszerzése úti pályák karbantartásához, és a pálya minőségének megőrzése érdekében szükséges a meglévő öntözőkút felújítása.A felújítással biztosítható a megfelelő vízhozam.

2014/15

A Böszörményi út pályák Balmazújváros üzemi telepén foglalnak helyet, így ide, a pályák köré labdafogó háló és oldalháló kiépítése szükséges. Ez megakadályozza, hogy a kirepülő labdák
Sportelep területén kerítésépítés
esetlegesen balesetet okozzanak a szomszédos üzemek területén (pl. ablaktörés).

2014/15

Mind a városközpontban, mind a Böszörményi úton elhelyezkedő sporttelep infrastruktúrájának javításához szükség van a pályák körüli járdák és utak rendbetételére, hogy a sporttelepeket
Unigreen Expo 302 permetező
komfortosabbá tegyük a játékosok és a szurkolók számára is.

2014/15

Mind a városközpontban, mind a Böszörményi úton elhelyezkedő sporttelep infrastruktúrájának javításához szükség van a pályák körüli kerítések rendbetételére, hogy a sporttelepeket
Zappator TN 4038 1400 hómaró
komfortosabbá tegyük a játékosok és a szurkolók számára is.

2014/15

Műfüves pálya karbantartóAgépei
Böszörményi úti pályák öntözéséhez feltétlenül szükséges, hogy a meglévő öntözőkúthoz beszerzésre kerüljön egy puffertartály, amely biztosítani tudja az egyenletes vízhozamot.

2014/15

Fűnyíró traktor

2014/15

Redexin Speed-Seed 1600
Azfelölvető
élőfüvesgép
pályák karbantartásához elengedhetetlen azok rendszeres permetezése.

2014/15

Redexin Rink 10-10 tápanyagutánpótló
A téli karbantartási
gép munkákhoz szükséges.

Mind a városközpontban, mind a Böszörményi úton elhelyezkedő sporttelep infrastruktúrájának javításához szükség van a pályák körüli terület térburkolatának rendbetételére, hogy a
sporttelepeket komfortosabbá tegyük a játékosok és a szurkolók számára is.

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3Ingatlan típusa

Cím (irányítószám,
város, utca,
házszám)

Helyrajzi szám

Mérete

3309_1

101x63

3309_1

Használat
jogcíme

1I.v.

Bérleti díj Ft/óra

2I.v. h.

Bérlet

90

2 000 Ft

9

101x63

Bérlet

90

2 000 Ft

9

5179

101x63

Bérlet

90

2 000 Ft

9

5179

30x15

Bérlet

90

1 500 Ft

3

4060
Böszörményi úti előfüves pálya

Nagy f.p.

Balmazújváros
Böszörményi u.
96.
4060

Böszörményi úti műfüves pálya

Nagy mf.p.

Balmazújváros
Böszörményi u.
96
4060

Centerpálya

Nagy f.p.

Balmazújváros
Sporttér u.
5.
4060

Városi sportpálya tornaterme

Edzőcs.

Balmazújváros
Sporttér u.
5.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ

M.j.

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak Csapat szintje 2014/15
új esetén) 2014/15

U13

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT.

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

Balmazújváros Sport kft

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Balmazújváros Sport kft

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Balmazújváros Sport kft

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak Csapat szintje 2014/15
új esetén) 2014/15
1

U13

Megjegyzé
s

Bozsik egyesületi

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje
2014/15
2014/15

Megjegyzé
s

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje
2014/15
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok
Szakosztály Korosztály Csapat neve
Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

Gyógyszercsomag

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Labda 3-as

db

15

2 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Labda 4-es

db

15

2 500 Ft

37 500 Ft

Sporteszköz

2014/15

Labda 5-ös

db

30

3 500 Ft

105 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Sporteszközök

szett

6

5 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Mez. nadrág. sportszár

db

75

4 500 Ft

337 500 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Cipő

db

75

4 500 Ft

337 500 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Melegítő

db

75

6 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél Szerződés szerinti
azonosítószám)
napi óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 327 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

300 000 Ft

Személyszállítási költségek

400 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2015/16

2016/17

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

2 227 500 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)
Időszak
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

228 931 Ft

2 060 380 Ft

2 289 311 Ft

228 931 Ft

2 060 380 Ft

2 289 311 Ft

Összegzés:
összesen:

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe

Képzés Képzésben résztvevők
típusa száma

Oktatás várható
költségei

Összegzés:
0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak
2014/15

Típus
Á

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

Összegzés:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az
oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó
költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök
és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira
használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt
vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő
által végzett
feladat
leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

2014/15

Sportfejlesztési
program
előkészítései, és
megvalósításának
koordinálásához
szükséges
költségek,
valamint a
sportfejlesztési
program
elszámolásának
költségei

Személyi jellegű

428 101 Ft

428 101 Ft

2014/15

Sportfejlesztési
program
előkészítései, és
megvalósításának
koordinálásához
szükséges
költségek,
valamint a
sportfejlesztési
program
elszámolásának
költségei

Tárgyi jellegű

2 442 692 Ft

2 442 692 Ft

2014/15

Sportfejlesztési
program
előkészítései, és
megvalósításának
koordinálásához
szükséges
költségek,
valamint a
sportfejlesztési
program
elszámolásának
költségei

Utánpótlás nevelés

41 207 Ft

41 207 Ft

Összegzés:
2 912 000 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium
ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2014/15 1 456 001 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

642 152 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

3 664 038 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 61 811 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

4 368 001 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output Indikátorok
Teljes szakember
állomány

10

10

0.0 %

Licence-szel rendelkező
Fő
edzők száma

Fő

5

5

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
db
ingatlanok száma

0

0

0.0 %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

0

0

0.0 %

m2

Egyéb indikátor:
0.0 %
0.0 %
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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

0

0

0.0 %

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

U18

Fő

0

0

0.0 %

U17

Fő

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0.0 %

U15

Fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:
0.0 %
0.0 %
0.0 %
Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
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: Balmazújváros
09

(helység), 2014
(hó) 11

(év)
(nap)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-6188/2014/MLSZ
Alulírot t Murák László, 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
írásbe li 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.
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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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó
köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel

(hó) 11

a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(60 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
Nyilatkozat letöltése

De Minimis Nyilatkozat

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett
költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos
négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen
igényelt tételekhez)
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes
kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges
további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az
ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését
követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban
működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja,
önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján
használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
(eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített
hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a
bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedélyköteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági
engedélyek, igazolások.
A beruházás finanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és
ennek finanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 60 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
21 405 076 Ft
ráfordítások

642 152 Ft

21 405 076 Ft

42 810 152 Ft

Tárgyi
eszköz
122 134 611 Ft
beruházás,
felújítás

3 664 038 Ft

52 343 405 Ft

174 478 016 Ft

Utánpótlásnevelési
2 060 380 Ft
feladatok
támogatása

61 811 Ft

228 931 Ft

2 289 311 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 368 001 Ft

73 977 412 Ft

219 577 479 Ft

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
21 405 076 Ft
ráfordítások

642 152 Ft

21 405 076 Ft

42 810 152 Ft

Tárgyi
eszköz
122 134 611 Ft
beruházás,
felújítás

3 664 038 Ft

52 343 405 Ft

174 478 016 Ft

Utánpótlásnevelési
2 060 380 Ft
feladatok
támogatása

61 811 Ft

228 931 Ft

2 289 311 Ft

Képzési
feladatok
0 Ft
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 368 001 Ft

73 977 412 Ft

219 577 479 Ft

Összegzés:
145 600 067 Ft
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Támogatás

Összegzés:
145 600 067 Ft

