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Tárgy: sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
HAT ÁRO Z AT O T
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Berettyóújfalui Sportegyesület
kérelmező (székhelye: 4100 Berettyóújfalu Toldi utca 16., adószáma: 19850937 - 2 - 09, képviselője: Bónácz János) (a
továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet
4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az
alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támogatás jogcíme

Előﬁnanszírozással
megvalósítandó
tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési
feladatok
Összesen:

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

6 924 486 Ft

142 772 Ft

71 386 Ft

7 138 644 Ft

3 059 419 Ft

12 565 512 Ft

259 082 Ft

129 541 Ft

12 954 135 Ft

1 439 348 Ft

19 489 998 Ft

401 854 Ft

200 927 Ft

20 092 779 Ft

4 498 767 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel
megnevezése

Jóváhagyott
támogatási
összeg
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Megvalósítás
módja

Funkcionalitás/öltözőfelújítás

3 883 142 Ft

Előﬁnanszírozott

Funkc./Világítás fejlesztés nagypálya

190 695 Ft

Előﬁnanszírozott

Játéktér/öntözőberendezés létesítése

1 204 338 Ft

Előﬁnanszírozott

Játéktér/talajcsere/pályafelújítás

1 145 454 Ft

Előﬁnanszírozott

Funkcionalitás/kapu

286 006 Ft

Előﬁnanszírozott

Funkcionalitás/labdafogó háló

429 009 Ft

Előﬁnanszírozott

Összesen:

7 138 644 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja
al apj án helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak
közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú ﬁzetési
számlájára.
INDO KO LÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a
támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló
sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző
szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
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A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014.04.29. napján benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, a benyújtott költségterv személyi jellegű
ráfordítás, valamint utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatási jogcím támogatási összegét – a 2014/2015-ös
támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által a 25/2014 (02.11.) számú határozata alapján jóváhagyott
értékelési elvekben foglaltak ﬁgyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege
a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések
ﬁgyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben
elfogadásra.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás
költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési
feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a
Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.
Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban
van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban ﬁzetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése
alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező
részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező ﬁgyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A
támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az elszámolási elvek ﬁgyelembe
vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2014.06.24.
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A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár
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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Berettyóújfalui Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

BUSE
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

840

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Hivatásos

Utánpótlás típusa:

Megye I. oszt.
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Egyéb Up

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs -

Adószám:

1 9 8 5 0 9 3 7 - 2 - 0 9

Bankszámlaszám:

6 0 6 0 0 2 4 2 - 1 0 0 0 3 8 9 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

4 1 0 0
(házszám)

Toldi utca

Berettyóújfalu
16.

(út, utca)

06707782593

www.berettyoujfalu.hu
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

4 1 0 0
(házszám)

Toldi utca

Berettyóújfalu
16.

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Bónácz János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök
E-mail cím: buse1911@gmail.com

06302991866
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Bukus Péter
E-mail cím: bukuspeti66@freemail.hu

06707782593
Mobiltelefonszám:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2012

Bevétel

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

2 MFt

2 MFt

25 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Összegzés:

2 MFt

összesen:

2 MFt

26 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2012

Kiadás

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Anyagköltség

2 MFt

2 MFt

9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Összegzés:

2 MFt

összesen:

2 MFt

26 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

2 MFt

11 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-6427/2014/MLSZ
Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014/15 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

BUSE 1911 – ben alakult , több mint 100 éves múltú hagyománnyal rendelkező sportegyesület .
Az egyesület megalakulása óta a futballra összpontosít , amely a megye futball életében meghatározó szerepet játszik. Több korosztályban is a legjobbnak bizonyult
az évek hosszú során .
Az egyesületünk a bajnoki évadokban az edzéseket Berettyóújfaluban a Toldi u. 16. szám alatt található futballpályán tartja . Télen Berettyóújfaluban a Morotva Ligetben
található műfüves pályán edzenek az egyesület tagjai. Az ingatlanon 2db füves pálya , valamint 1 öltöző – lelátó épület található . A teljes tárgyi infrastruktúra teljes
felújításra szorul egy nyertes pályázatnak köszönhetően a 2014/15-ös bajnokságban remélhetőleg már a felújított öltözőben , valamint megfelelő minőségű talajon és
öntözőrendszerrel beépítve fogadhatjuk a vendégjátékosokat.
Csapataink a 2013/14-es bajnoki idényben megfelelő sportfelszereléssel és sporteszközzel rendelkeznek , de eszközeink és felszereléseink egy része a folyamatos
használatból adódóan selejtezésre szorulnak.
A csapatok részére szakképzett edzők tartják az edzéseket. Az U-21 és a felnőtt csapatban is voltak változások mivel mindkét helyen változtak az edzők. Sajnos az
utánpótlás gyengült , mivel sokan eligazoltak, abbahagyták,de felnőtt szinten sikerült erősíteni és a következő szezonban már a dobogó lesz a célkitűzés U-15-ös
csapatunk a 7. helyen zárt , míg az U-13 as csaptunk tornarendszerben játszik k, ahol 1. helyezést ért el . a Bozsik – program keretében .
2013 év végén az egyesület elnöksége megújult és új célokat tűzött ki.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Sikeresen pályáztunk a Sporttelephely felújítási programban és a 2014/15 kezdődő szezonban már az átalakított öltözőben , pálya talajának cserélése ,
öntözőrendszer kialakítása , hordozható kapuk , valamint labdafogó háló elhelyezése lesz a feladatunk. Erre azért volt szükség , mert a létesítményi infrakstruktúra
teljes mértékben elavult. A sportpályához tartozó kiszolgáló és egyben a lelátónak is helyet adó épületben lévő öltözők már alig használhatók , belső vakolat felázott ,
zuhanyzók , csaptelepek tönkrementek nem működnek , sajnos rossz állapotban vannak . A pálya talajának egy részlete 1 – szer volt műfüvesítve , azok is a kapuk előtt
és az egyik szögletzászlónál , de mára megint sajnos rossz állapotban van ezért is terveztük a pályázatban a pályához tartozó öntözőrendszer kiépítését , hogy
korszerű technikai megoldással és megfelelő vízmennyiség kijutattásával a füvet és a talajt megfelelően karbantartsuk. A labdafogóháló már nagyon régi és sajnos már
szétszakadt több helyen .
Célunk , hogy a pálya és az öltözők állapotát elfogadhatóvá tegyük mind esztétikai , mind pedig használat szempontjában.
A fejlesztések folyamatosan indulnak a bajnokság befejezésével , az öltöző , valamint a öntözőrendszer kiépítésével kezdjük és a 2014/15 szezon kezdetéig befejezzük
a komplett felújítást.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
1.A csapatok felkészülésének és versenyeztetésének megszervezése, részükre a szakszerű foglalkoztatás biztosítása. Határidő: folyamatos.
2. A felkészülésre és versenyeztetésre történő utaztatás biztosítása. Határidő: folyamatos.
3. A sportszervezet törvényes működésének biztosítása. Határidő: folyamatos.
4. Nyertes pályázat kivitelezése (a csapatok részére csapatfelszerelés és egyéni sportfelszerelés, sporteszközök vásárlása , öntözőrendszer kiépítése , öltözők
felújítása ). Határidő : folyamatos , szerződéskötés szerinti teljesítési határidő.
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)

A

Berettyóújfalui SE az elmúlt időszakban a megyei első osztályú bajnokságban szerepel a felnőtt és ifjúsági csapatainkkal. A sportszervezet részt vesz az MLSZ Bozsik
Egyesületi programjában ahol az elmúlt időszakokban alközponti szerepet tölt be.
A Berettyóújfalui SE az alábbi célok megvalósítását tervezi:
1. Berettyóújfaluban biztosítani a labdarúgás népszerűségének visszaállítását úgy a játékosok, nézők valamint a lakosság körében.
2. A sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, az utánpótlás korú játékosaink létszámának növelése. Szoros együttműködési és munkakapcsolat kialakítása
a helyi alapfokú oktatási intézményekkel.
3. Az utánpótlás nevelés területén az MLSZ Bozsik programjában az alközponti szerep megtartása.
4. A sportolók részére biztosítani a felkészüléshez a megfelelő létesítményeket.
5. A csapatokkal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása, a magasabb végzettség megszerzésének elősegítése.
6. A sportszervezettben sportolók sportegészségügyi ellátásának biztosítása.
7. Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, honlap készítés a kommunikáció biztosítása érdekében a szurkolók, és a játékosok felé.
Megteremteni az elektronikus ügyintézés feltételeit.
A célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2013-2014-es bajnoki évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra
kérünk támogatást.
1. Személyi jellegű ráfordítások
2. Tárgyi eszköz beruházások ráfordításai
3. Utánpótlás-nevelés ráfordításai
a. Megfelelő végzettséggel rendelkező vezető edző és edzők alkalmazása;
b. A mérkőzésekre edzésekre az egyéni valamint csapat felszerelés biztosítása;
c. Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása;
d. Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez (mérkőzésre, tornára, edzőtáborba, edzésre);
e. A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya, illetve sportlétesítmény biztosítása;
f. Edzőtáborok szállásának, étkeztetésének biztosítása;
g. Utánpótlás tornák szervezése, lebonyolítása. A helyszín, és a közreműködők biztosítása;
h. Az edzők szakmai továbbképzésének biztosítása;
i. Edzőképzésre történő beiskolázás;
j. Az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő egyéb sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának
költsége.
4. Képzés
5. Közreműködői díjak
- könyvelő alkalmazása
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése

A

Berettyóújfalui SE a térségben központi szerepet tölt be. Tudományosan bizonyított tény, hogy az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez optimális
idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek, mert ez és a gondolkodás
fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk.
A genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport, a ﬁzikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során
mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a
konﬂiktuskezelés vagy a problémamegoldó-képesség terén) és a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó
betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását.
A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás
korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban meg kell szeretnie a rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a
legideálisabb. A kisdiákoknak ﬁttnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és odaﬁgyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelésre
lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a kritikus serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet.
A serdülőkori testsúlyproblémák kezelésében együtt jelentkezik a sport preventív és terápiás hatása, mivel egyrészt formálódik a ﬁatalok teste, kedvezően változik az

izomzat és a zsírszövet aránya, másrészt, megint csak a teljesítmény, a sikerélmény segítségével, könnyebben megbarátkoznak testükkel, jobban elfogadják azt.
Kétségtelen,hogy a depresszió társadalmi méretű terjedését csak hasonló volumenű, apopuláció egészére kiterjedő tevékenység, a rendszeres testedzés állíthatja
meg A sport minden életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést, formálja a
személyiséget és befolyásolja az egész életmódot.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási 6 Támogatott pozíció(k)
időszak
megnevezése

Új? Kategória Képesítés

Adózás Napi
Kif. hó
módja munka óra

Bruttó juttatás Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Előminősít et t eljárásban jóváhagyot t t ét elek
Pálya típusa

Beruházás típusa

Menny.

Max.
elsz.
menny.

Menny.
egység

Egységár

Max. elsz.
egységár

Max. elsz. össz. Összeg

43 102 Ft

102 000 Ft

10 000 000 Ft

Nagy f.p.

Funkcionalitás/öltözőfelújítás

126

0

m2

Nagy f.p.

Funkc./Világítás fejlesztés nagypálya

1

0

rendszer 266 700 Ft

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

266 700 Ft

Nagy f.p.

Játéktér/öntözőberendezés létesítése

1

1

rendszer 1 684 353 Ft

7 054 850 Ft

1 684 353 Ft

Nagy f.p.

Játéktér/talajcsere/pályafelújítás

6000

0

m2

267 Ft

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

1 602 000 Ft

Nagy f.p.

Funkcionalitás/kapu

2

4

darab

200 000 Ft

200 000 Ft

800 000 Ft

400 000 Ft

Nagy f.p.

Funkcionalitás/labdafogó háló

40

366

fm

15 000 Ft

25 000 Ft

9 150 000 Ft

600 000 Ft

7 054 850 Ft

5 430 852 Ft

Összegzés:

9 983 905 Ft

Összesen
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9

Eszköz
jellege

10

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

T.i.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett
időpontja

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

3 059 419 Ft

7 138 644 Ft

10 198 063 Ft

3 059 419 Ft

7 138 644 Ft

10 198 063 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFP-6427/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

U21

BERETTYÓÚJFALUI SE

Megyei I

1

Megyei I

U15

BERETTYÓÚJFALUI SE

Megyei I

1

Megyei I

U13

BERETTYÓÚJFALUI SE

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

BUSE U-11

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

BUSE U-9

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

BUSE U-7

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

Megjegyzé
s

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

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály

Korosztály Csapat neve

ﬃ. futsal

U11

BERETTYÓÚJFALUI SE

Csapat szintje
2013/14

Megyei

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

Megjegyzé
s

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály

Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

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

ﬃ. futsal

U21

1

Megyei

ﬃ. futsal

U19

1

Megyei

ﬃ. futsal

U17

1

Megyei

ﬃ. futsal

U15

1

Megyei

ﬃ. futsal

U13

1

Megyei

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

314164

KOVÁCS BENJÁMIN

BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Átigazolás időpontja

2013-08-21

Megjegyzé
s
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Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

mezgarnitura

szett

7

200 000 Ft

1 400 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

cipő

pár

140

10 000 Ft

1 400 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

mérkőzéslabda

db

30

8 472 Ft

254 160 Ft

Sporteszköz

2014/15

edzőlabda

db

100

5 507 Ft

550 700 Ft

Sporteszköz

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Új?

Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kiﬁzetéssel
Bruttó
érintett
juttatások
hónapok száma (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Nem

Edző

1643

4

EKHO

10

150 000 Ft 30 000 Ft

1 800 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

1648

4

EKHO

10

150 000 Ft 30 000 Ft

1 800 000 Ft

2014/15

Nem

Edző

5624

8

EKHO

10

200 000 Ft 40 000 Ft

2 400 000 Ft

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

1643

UEFA "B"

ﬃ. U15

10

20

1643

UEFA "B"

ﬃ. U13

10

20

1648

UEFA "B"

ﬃ. U11

10

25

1648

UEFA "B"

ﬃ. U9

10

20

5624

Egyéb

ﬃ. U21

20

16

5624

Egyéb

ﬃ. futsal U19

20

12

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

2014/15

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség

Morotva Egyesület müfüves nagypálya

20

12 000 Ft

10

2 400 000 Ft

Kategória

műfüves pálya

Bérlet i díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Morotva Egyesület müfüves nagypálya A Morotva Egyesület biztosítja a csapat felkészülését a bajnoki mérkőzésekre
Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

2015/16

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 604 860 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 200 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 400 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2016/17

Összegzés:

14 004 860 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 439 348 Ft

12 954 135 Ft

14 393 483 Ft

1 439 348 Ft

12 954 135 Ft

14 393 483 Ft

Összegzés:

összesen:

1 439 348 Ft

12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.

12 954 135 Ft

14 393 483 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-6427/2014/MLSZ
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A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

2014/15

könyvelői díj

Tárgyi jellegű

142 772 Ft

142 772 Ft

2014/15

könyvelői díj

Utánpótlás nevelés

259 082 Ft

259 082 Ft

Összegzés:

401 854 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

200 928 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

214 158 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

388 623 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

602 781 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-6427/2014/MLSZ
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

2

3

50.0 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

2

3

50.0 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

1

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

16

17

6.3 %

U18

Fő

16

17

6.3 %

U17

Fő

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0.0 %

U15

Fő

18

19

5.6 %

54

68

25.9 %

Egyéb indikátor:

Bozsik

0.0 %
0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-6427/2014/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: Berettyóújfalu

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)

Ügyiratszám : be/SFP-6427/2014/MLSZ

Alulírot t Bónácz János, 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.

Kelt: Berettyóújfalu

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)
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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 a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok

Kelt: Berettyóújfalu

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 138 644 Ft

214 158 Ft

3 059 419 Ft

10 198 063 Ft

12 954 135 Ft

388 623 Ft

1 439 348 Ft

14 393 483 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20 092 779 Ft

602 781 Ft

4 498 767 Ft

24 591 546 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 138 644 Ft

214 158 Ft

3 059 419 Ft

10 198 063 Ft

12 954 135 Ft

388 623 Ft

1 439 348 Ft

14 393 483 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20 092 779 Ft

602 781 Ft

4 498 767 Ft

24 591 546 Ft

Összegzés:

Csat olt f ájlok
e15c80991398793240.jpg 206,06 kb 2014-04-29 ad84350cd6f5a30fb6138d2daf8eeaefcf58d618ec33de73bc1c1b6ab80e0801
2ad958681392126540.jpg 9,37 kb

2014-02-11 bbba49a91b54ced57792771e045215aed6f2e3dec15fcea7f39809e6d97a2e1b

e3c98ca71392127241.pdf 195,63 kb 2014-02-11 4e53c741a1d23b6692360fa4f30c998e97b2067dbd82b83feb38ed2382068b5f
87da44c11392126325.doc 67,50 kb

2014-02-11 d778c5d390a437b8710f46583bc17f10cac261e9e2907ed710bb2354b0dcf752

2e05a9761392126569.xls 471,00 kb 2014-02-11 8649eeﬀ7b7fe3c673315909ba5309381d2e05f63eaebe0d0e2d7828c05c26fb
ea9462541392126513.jpg 72,60 kb

2014-02-11 d0360209ee2b2cba7a82dbfd3ec6201f34f7596b019fe76970b291b908465480

4aa3e3401392126580.xls 25,00 kb 2014-02-11 ae83499dc7bf4b45987095cccf761b4d7bc76f394d22d3dcea37191a0da6c47c
56baf5d31392126556.xls 97,00 kb 2014-02-11 c6232e390f999ac211c3930569b94ﬀ3f66908776cb77df3fb8c35c5de7e6031
978f00d11392126522.jpg

67,13 kb

2014-02-11 94cdcf297088e0fdcf299dc69410267a23d43b6f3ﬀc19dcf68543130af54643

2e05a9761392126376.xls 471,00 kb 2014-02-11 8649eeﬀ7b7fe3c673315909ba5309381d2e05f63eaebe0d0e2d7828c05c26fb
cf2c37991392126304.doc 78,00 kb 2014-02-11 92e6bd0ddc2b170b294c7e5cfd9387cea434f64c487dd31215f86eead373581d
b53e38aa1392126597.xls 27,50 kb

2014-02-11 2a865db34e284d91bb8875b36e07f79b07ca1ecb7a4ee397c6f9515f2c05b8f5

20f5eb431392126616.xlsx 20,99 kb

2014-02-11 5e79ea1571f04f1a23362d66f35e1dd0a46e2898faa9df70fe1c4ddf3b73c4a7

13ba7c071398793122.jpg 459,00 kb 2014-04-29 063621423f984165b11b8337faeb2ae22d690754df4d5af7b6180593afa23219
a4efcd9d1392126892.jpg 301,56 kb 2014-02-11 2591b2009d11988d2c94cc0aedd22385e5238c46c7376929bf98eb6e33bcf58e
67c4ce0b1398793201.jpg 420,64 kb 2014-04-29 a08dee846a76a39edbe36849a84438c4a1ed9bbfa500268e2a294dcb37773250
c06e42bc1398793186.jpg 514,74 kb 2014-04-29 0aeec1c492ca03a66b00807c3f4ee48866dd312924420a89d6495dc6c7837ea3
ad66e5211398793149.jpg 394,71 kb 2014-04-29 49ecdadabc6527933d22b7aadb456f7fd1a9d9c5d6098642c1e47569f2624d74
ec8946731392126911.jpg 582,78 kb 2014-02-11 65536d6bc71ad4a159c3394ﬀ69c3b265267469086af3619c5dbdb1ef5b19dab
6da24bbb1393940701.jpg 730,57 kb 2014-03-04 2070e218d05701f331ba4869937187c5910de17b9ea74aa60415d1e21b16fbe5
0f90cd9a1392126677.pdf 55,32 kb

2014-02-11 089dad0b1fc4ed11168459bf3b7d984856c5fe6c31de44eea8bced4a13d45788

cf2c37991392126851.doc 78,00 kb 2014-02-11 92e6bd0ddc2b170b294c7e5cfd9387cea434f64c487dd31215f86eead373581d
7dfa97fd1392126696.pdf 65,54 kb 2014-02-11 2d7119f9825e95cea2ee64eb8022348544a6edb6d0180569317758fd95a134d6
7dfa97fd1392126808.pdf 65,54 kb

2014-02-11 2d7119f9825e95cea2ee64eb8022348544a6edb6d0180569317758fd95a134d6

cf2c37991392126828.doc 78,00 kb 2014-02-11 92e6bd0ddc2b170b294c7e5cfd9387cea434f64c487dd31215f86eead373581d

