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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Anger Réti SFAC 1900 Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

SFAC 1900 SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

814

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Egyéb

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18980206-1-08

Bankszámlaszám

59100803-11047746-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9400

Város

Sopron

Közterület neve

Csengery

Közterület jellege

utca

Házszám

42

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9400

Város

Sopron

Közterület neve

Csengery

Közterület jellege

utca

Házszám

42

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 371 85 44

Fax

Honlap

www.sfac1900.hu

E-mail cím

sfac1900@gmail.com

E-mail cím

sopronifac@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kocsis Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 371 85 44

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kocsis Tamás

+36 30 645 71 60

E-mail cím
sfac1900@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
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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

0,3 MFt

0,4 MFt

1,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,8 MFt

8,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7,2 MFt

10,2 MFt

58 MFt

Egyéb támogatás

0,8 MFt

1 MFt

10 MFt

Összesen

8,8 MFt

12,4 MFt

78 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1 MFt

2 MFt

21,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,3 MFt

0,5 MFt

3,5 MFt

Anyagköltség

1 MFt

2 MFt

7,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3 MFt

3,5 MFt

18 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,5 MFt

3 MFt

27,8 MFt

Összesen

8,8 MFt

11 MFt

78 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

8,5 MFt

9,8 MFt

29,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,3 MFt

0,4 MFt

3,5 MFt

2016-04-29 16:26
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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

4 708 342 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

18 983 887 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 190 480 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

26 289 173 Ft

0 Ft

Általános képzés

932 161 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-29 16:26
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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
Sopron „a Nemzet Sport Városa” cím büszke tulajdonosa.A megyei jogú nagyvárosban,jelenleg közel 70ezer polgár él. A lakosság szám és a város nő. Egyre több a
diák, akik közül szerencsére sokan szeretnének focizni. Sopronban három labdarúgó egyesület tevékenykedik. Az SVSE (profi bajnokságban szerepel, saját
utánpótlás szakosztálya nincsen.) Az SC Sopron ( utánpótlás nevelő egyesület, saját felnőtt csapata nincsen) A SFAC( utánpótlás nevelő, felnőtt amatőr illetve női NB
II-es csapatot is fenn tart 2015.júl.ban A 116 éves múltra visszatekintő SFAC 1900 SE az Ausztriába távozás helyett alternatívát nyújtva leigazolta az SC Sopron UPből távozó egy csapatra való „kiöregedett” 18-20 éves fiatalt. A csapat heti 5 edzéssel készült a megmérettetésekre így torony magasan megnyerte a megye III.–as
bajnokságot. A klub az elmúlt szezonban csak és kizárólag megye 2 és 1.-es csapatokkal vívott edzőmérkőzéseket. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a
SFAC csapata már a jelenlegi összetételben is megye 1-es szakmai színvonalon áll, ezért beadta LIECENC kérelmét a GyMS megyei MLSZ-hez, azzal a céllal,hogy a
SFAC 2016/17-es szezonban a megyei 1-ben szerepeljen. Jelen pályázat beadásának idején a SFAC 3 szakosztályában 190 fő sportol. UTÁNPÓTLÁS
SZAKOSZTÁLY: Szezon közben 2016. ápr.10-én volt soproni NB 1-es TOP játékosok bevonásával (Tóth Mihály,Bagoly Gábor,Sira István) sikeres játékos toborzót
tartottunk. 42 fiatal csatlakozott a meglévő korosztályos csapatainkhoz. Júniusban a klub újabb toborzót szervez, melynek révén el tudja érni a korosztályai 100%
feletti feltöltöttségi állapotát. A legfelső korosztályokat(U14,U16,U18) megyei 1.oszt.ba nevezzük. NŐI SZAKOSZTÁLY: 35 fős létszámmal női labdarúgó szakosztályt
versenyeztetünk. A női csapat NB II. osztály nyugati csoportjában szerepel és a bronzéremért küzd. FÉRFI SZAKOSZTÁLY: A soproni felnőtt labdarúgás eleven
problémája volt a múltban, hogy a városi UP nevelő egyesületből „kiöregedő” fiatalok számára Sopronon belül nem volt játéklehetőség. Az ausztriai és a hazai
alacsonyabb osztályokban a hetente csak 1-2 edzés van, így ott eleve megszűnik a fejlődésük lehetősége! A SFAC-nál tavaly bekövetkezett pozitív változást 1
ambiciózus sportvezető megjelenése hozta. Gőbl Gábor hajdani NB1-es soproni klub igazgatója A soproni labdarúgás legsikeresebb 3 évében irányította az FC
SOPRON-t. A klub 2004-ben bajnoki 5.helyezést ért el majd pedig Kupa győztes lett. 2005-10 között az MLSZ Felügyelő Bizottság tagja volt.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A klub által használt Anger Sporttelepen az öltözői infrastruktúra jó színvonalon áll. Azonban a klub szertára melyben nagy értékű sportfelszerelések vannak
elhelyezve szükséges lenne egy modern riasztórendszer kialakítása. Ennek megvalósítása érdekében pályázunk ezen tételre. Megvalósítás kezdete: 2016.
szeptember 15. Megvalósulásának tervezett ideje: 2016. november 30. A klub által használt Anger Sporttelep center pályája jelenleg nincsen biztonsági korláttal
elkülönítve, az un. nézőtéri részektől. A pályát a szurkolók körbe állják. Ezt a hiányosságot szeretnénk felszámolni a korlát megépítésével. Megvalósítás kezdete:
2017. március 10. Megvalósítás tervezett ideje: 2017. június 10. A klub által használt Anger Sporttelepen jelenleg nincsen ülőhelyi kapacitás. Terveink között szerepel
egy 3 soros 200 főt befogadni képes mobil lelátó beszerzése. Az NB2-es női csapatunk 60-100 fős, a fiataljaink által jegyzett nagy csapatunk a 2015/16-os
bajnokságban 100-200 fős közönség előtt játszotta a mérkőzéseit. Tervünk megvalósítása érdekében pályázunk erre az 5 millió Ft-ot jelentő tételre. Megvalósítás
kezdete: 2016. szeptember 1. Megvalósítás tervezett ideje: 2016. október 1.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Egyesületünk a 2016/2017-os szezonra nyújtotta be támogatási kérelmét. A tavalyi szezon a klub újjászületésének éve volt. Az új szezon az elrugaszkodás éve lesz!
A személyi jellegű és utánpótlás ráfordítások a partneri támogatói szerződések létrejöttét követően folyamatosan kerülnek kifizetésre. Jók a kilátásaink, hiszen nagy
árbevételű komoly foglalkoztatási létszámmal és gazdasági erővel rendelkező vállalatokkal állunk kapcsolatban. Tájékoztatjuk a pályázat elbírálóját, hogy
egyesületünk ÁFA alany, de azt a sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan nem vonható le. Sportfejlesztési programunkban az ÁFA-val növelt bruttó összegeket
szerepeltetjük. A szezon során folyamatos a kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal és az MLSZ-el. 2016.júl.01- 2017.jún.30.
Toborzás, igazolások, nevezések időszaka: 2016.jún.20 -2016.júl.30. Felkészülési edzés periódus: 2016. július 10. – aug.01. Bajnoki szereplés őszi szezon:
2016.aug.01.- 2016.nov.30 Tornák, kupák edzőmérkőzések rendezése, idegenbeli tornákon való részvétel: 2016.dec. 01.- 2017. febr. 20. Tavaszi szezon: 2017.
március 01-június 10-ig. Az elnyert támogatás mértékéig a létesítményfejlesztő beruházások megvalósítása, dologi kiadások, sporteszközök, sportruházatok,
mikrobusz beszerzése folyamatos.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Soproni FAC 1900 SE 2015 év nyarán elindított klubfejlesztési programja és stratégiai cél kitűzése tökéletesen egybe esik az MLSZ sportág fejlesztő célkitűzéseivel.
Minél több gyermeket és ifjút bevonni a mindennapos labdarúgás vérkeringésébe.Olyan szervezett létrehozása, amely mindezen folyamatokat működésbe hozza,
fenntartja, magas minőségű szakmai és pedagógiai munkát, valamint közösség építését, nem utolsó sorban élményeket valósít meg. A klub 116 éves történelme
során több ízben is Sopron első és legnépszerűbb labdarúgó egyesülete volt. (1900-1945, valamint az 50-60 as évek, továbbá 1995-1999 között) A SFAC
vezetésének azonban nem az célja, hogy az egyesület ismét a legnépszerűbb legyen! A cél az,hogy a soproni és Sopron környéki fiatal labdarúgók számára otthont,
stabil játéklehetőséget teremtsünk! Sopronnak szüksége van arra, hogy mielőbb saját bázisán újra NB III-as csapata legyen. Manapság kizárólag a városon kívül eső
érdekek és körülmények alakították a soproni labdarúgás ügyét.Ilyen körülmények mellet a jövő nem biztosított a sportág számára. Megteremtettük a fejlődéshez
szükséges szervezeti alapokat, rendelkezünk azon edzőkkel, akik a stratégia megvalósításában mindennapi munkájukkal hozzájárulnak. Azon edzők számára akik
nem teljes körű edzői végzettséggel bírnak biztosítani fogjuk a továbbképzésüket. A klub menedzsmentje cselekvő és szervező képesség tekintetében
professzionális. Facbook közösségét 3400-an figyelik. A klub média jelenléte a helyi sajtóban felül reprezentált. További gyermekek bevonására minden lehetőség
adott. Pályázatunk elfogadása esetén növelni tudjuk a szakember gárdánkat, megteremtjük ovifocis korcsoportokat is. Az elmúlt 5 évben megvalósult soproni
pályalétesítmény ( 2 műfüves n. és k. p.) fejlesztések megteremtették a lehetőségét, hogy a sportág humán létszám tekintetben is tovább fejlődhessen. A klub
vezetőinek, munkatársainak, játékosainak egyértelmű célja egy hagyományos lokális alapokon álló klubmodell, ami támaszkodik egy jó 200-250 fős saját UP képző
rendszerre és mindkét nem tekintetében csapatait saját játékosokkal ellátni képes a legmagasabb szintű osztályban szereplő, de amatőr státuszú felnőtt csapattal
zárja modelljét. Egy ilyen klub a szurkolók, a szurkoló családtagok és a média által szerethető közösséggé válik. Erre a nemes küldetésre vállalkozik az SFAC 1900.
Ennek a célnak az elérésére építi képzési rendszerét, szakmai tervét és mindennapi működését, ehhez kéri a pályázata befogadását, támogatását!

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az elmúlt évben a válogatott eredményes játéka és az EB döntőre történt kijutás révén a labdarúgás népszerűsége növekedett! Ezzel egyidejűleg és a nagy
történésektől függetlenül lokális szinten a Soproni FAC 1900 SE népszerűsége is megugrott, hiszen azt a városunk legpatinásabb és széles körben ismert klubja
produkálta. A lefektetett célok szerinti működés helyességét a csapat által elért bajnoki eredmények rögvest vissza is igazolták. Jelen pillanatban 24 mérkőzésből 23
győzelem és 1 döntetlen 138 rúgott és 12 kapott gól önmagában is figyelemfelkeltő eredménysor. A klub csapatainak eredményeiről szóló facebook bejegyzések
megosztásainak révén több ezres az olvasottság a soproniak körében. Egyesületünkről szóló híradások, fényképek rendre megjelennek a kisalfoldifoci.hu,
kisalfold.hu, mindenamisopron.hu, cyberpress.hu, nb1.hu weblapokon. A 2014 – 2016. közötti zajlott klubunk fejlesztését célzó TAO támogatási program
megvalósítása folyamatos, hiszen a 2 éve a nulláról kezdett szisztematikus építkezés jóvoltából ma 190-en sportolnak nálunk. Ez nem véletlen, hiszen előnyös
helyzetben vagyunk. Sopron szintű nagyvárosban van kit megfogni a futball révén. A pályázható összeggel olyan folyamatokat kívánunk serkenteni mely tökéletes
összhangban van az MLSZ fejlesztési irányával és hatékonyan szolgálja a sportágunk hosszú távú érdekeit! Az új programtól technikai és infrastrukturális szakmai
feltételek további javulását, üzemszerű működésünk biztosítását remélhetjük és köszönhetjük. 2016/17-es szezonra benyújtott sportfejlesztési programunk MLSZ
általi támogatása lehetőség a megvalósulásra! A Soproni FAC számára adottak a lokális környezetben a klub céljaival és stratégiájával azonosuló gazdasági
szereplőkkel meglévő kapcsolatok, melyek révén a TAO-s támogatási szerződéseinket megköthetjük! A 116 éves soproni futball hagyomány kötelez! "Hajrá fiúk piros
fehérek, vár ránk az ékes diadal" - idézet a klub indulójából!
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Technikai vezető

Egyéb

Nem
releváns

Gazdasági vezető

Egyéb

Felnőtt csapat vezetőedző

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

96

12

90 000 Ft

25 200 Ft

1 382 400 Ft

Nem
releváns

Normál

96

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

UEFA B

Normál

96

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Gondnok

Egyéb

Nem
releváns

Normál

96

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Kapus edző

Edző

UEFA B

Normál

96

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Orvos

Egyéb

Nem
releváns

Normál

96

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Erőnléti edző

Egyéb

Nem
releváns

Normál

96

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

672

84

610 000 Ft

170 800 Ft

9 369 600 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

Felnőtt csapat vezetőedző

266

Kapus edző

589

Beszerzés folyamatban

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Technikai
vezető

A klub 10 korosztályban 10 csapatot versenyeztet a 2016/2017-es szezonban. A megnövekedett feladatok megkövetelik, hogy a technikai
vezető 6 órás állásban történő foglalkoztatását.

Gazdasági
vezető

A klub 2016/2017-es költségvetése a korábbi évek 3 szorosára növekszik, amely helyzet megköveteli, hogy az egyesület fél állásban gazdasági
vezetőt foglalkoztasson!

Felnőtt csapat
vezetőedző

A SFAC 1900 SE 2015/16-os bajnok csapatának edzője Ágoston Zsolt ( 47 éves sportszakember ), aki városunk első számú labdarúgó
utánpótlás egyesületének az SC SOPRON-nak 20 évvel ezelőtti megalakulása óta a klub edzője volt. A SFAC-hoz történt tavalyi átigazolása óta,
sikeresen irányítja a 18-20 éves fiatalokból álló csapatát, és napi szinten együttműködik klubunk UP. szakmai igazgatójával.

Gondnok

A SFAC által használt létesítményt a Sopron Holding üzemelteti. A gondnoki díjra, mint ráfordításra azért van szükségünk, hogy a
pályagondnokával külön szerződésbe foglaltak szerint + díjazásban részesíthessük, hiszen a klub tevékenységi üzemmódja nem esik egybe a
Sopron Holdingnál betöltött munkaidejével.

Kapus edző

Kapus edző a felnőtt csapat illetve utánpótlás csapatainknál fog dolgozni.

Orvos

A Soproni FAC 1900 egyesületben a pályázat benyújtásakor 190 labdarúgóval számolhatunk. A pályázat 2017. júniusáig tovább emelkedünk.
Úgy gondoljuk ebben a fejlődési szakaszban időszerű, pontosabban fogalmazva szükségszerű megteremteni a klubnál a csapatorvosi státuszt.
Az bizonyos, hogy feladata lesz bőven!

Erőnléti edző

18-21 éves korú játékosokból álló felnőtt csapatunknál tart erőnléti edzéseket valamint, ez a szakember a csapat másodedzője is. (Testnevelési
egyetemi diplomával) A szakembert szeretnénk az UEFA edzőképzőjében tovább képezni. Csapat heti 5 alkalommal edz az Anger sporttelepen.

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)

4 661 258 Ft

47 083 Ft

0 Ft

4 708 342 Ft

4 708 342 Ft

9 369 600 Ft

9 416 683 Ft

2016-04-29 16:26
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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)

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

50

25 000 Ft

1 250 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

50

18 000 Ft

900 000 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz használt

db

1

21 000 000
Ft

21 000 000 Ft

Informatikai beruházás

honlap készítés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

defibrillátor

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy

db

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

6

8 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

bója

csom

5

7 000 Ft

35 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

2

18 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

gát

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló/kocsi

db

8

9 500 Ft

76 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

80

15 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

30

20 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

8

3 000 Ft

24 000 Ft

Informatikai beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel)

szett

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Informatikai beruházás

kamera

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

fényképezőgép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

db

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Berendezési eszköz

szárítógép

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft

Pályatartozék

szögletzászló

db

8

2 000 Ft

16 000 Ft

Pályatartozék

cseretábla

db

1

25 000 Ft

25 000 Ft

Egyéb

Hordágy

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft
26 930 000 Ft

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

2016-04-29 16:26

Indoklás

A megjelölt mértékben szükséges edzőt biztosítanunk a képzettek számára. Nem kell mindenki számára új szerelés, hiszen a
tavalyi szezon ruházatának jó része még használatban tartható.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

mérkőzésgarnitúra

A mérkőzés szerelések tekintetében sem kell teljes körűen sportruházatot biztosítani a labdarúgóink számára, de a jelzett
mennyiség beszerzése indokolt!

eredményjelző (nem
beépített)

A klub otthonát jelentő Anger Sporttelepen nincsen eredmény és időjelző tábla. A magasabb osztályba lépés egyik
infrastrukturális követelménye ezen berendezés megléte. Ennek érdekében pályázunk az eszköz forrására.

9-21 személyes kisbusz
használt

A klub mobilitását nagy mértékben segítené egy saját tulajdonú 21 személyes kisbusz. Az előttünk álló sportszezonban a
dunántúli térségben utazó női NB II-es női csapatunk és a megyében utazó UP. valamint felnőtt csapataink számára szeretnénk,
biztonságos és lehetőség szerint modernnek számító de használt buszt beszerezni. A TAO pályázati rendszer jóvoltából
támogató partnereinkre támaszkodva lehetőségünk lenne beszerezni egy 190 lóerős használt MERCEDES-BENZ - Sprinter 519
típusú kisbuszt.

honlap készítés

A SFAC 1900 Sopron legrégebben az elődök által 1900-ban alapított labdarúgó klubja. A veretes múlt, maga a helyi futball
történelem. A SFAC a mai idők polgárainak a szívében és nem utolsó sorban az emlékezetében jelen lévő futball klub, amely 18
évvel ezelőtt az NB 2-ben szerepelt 2-5 ezer fős publikum előtt. Birtokunkban van az egyesület története és rengeteg fotó, amely
anyagok felhasználásával kiemelkedő minőségű web portál építhető. A web lap a jelen korban, történt újjászületésének
marketing és média eszköze is egyben. A klub "összefogás a soproni fociért" facebook profilhoz 3400-an kapcsolódtak.

defibrillátor

A klub otthonát jelentő sporttelepen napi szinten megfordul 200-250 fiatal és idősebb ember. ( A sporttelep egyben nyitott
szabadidős sportcentrum is ahol a kocogni, futni vágyó polgárok térítés nélkül edzhetnek. A sporttelepet más egyesületek is
használják. ) Az életmentésre alkalmas eszköz beszerzésének fontosságát nem is ecseteljük.

masszázságy

Masszás ággyal jelenleg nem rendelkezünk, erre eddig nem is pályáztunk, így el jött az ideje, hogy beszerezzük.

koordinációs létra

Szakmai stábunk kérése alapján igényeljük az eszközt!

leszúrható karó

Szakmai stábunk kérése alapján igényeljük az eszközt!

bója

Szakmai stábunk kérése alapján igényeljük az eszközt!

taktikai tábla

Szakmai stábunk kérése alapján igényeljük az eszközt!

gát

Szakmai stábunk kérése alapján igényeljük az eszközt!

labdatartó háló/kocsi

Szakmai stábunk kérése alapján igényeljük a labdatartó hálókat!

edzőlabda

A labda a sportágban fogyóeszköz. Az év folyamán 80 db labda szakaszos beszerzésére kérünk hozzájárulást!

mérkőzéslabda

Szerény mértékben növelnünk szükséges az év folyamán felhasználásra kerülő magasabb minőségű labdák számát, mivel
szertárunkban ebből kevesebb áll a rendelkezésünkre az optimálisnál!

medicinlabda

Klubunknál mindhárom szakosztály számára feladatot teljesít a erőnléti edző. Javaslatát megfogadva kívánjuk beszerezni
medicinlabdákat.

hangosítás (nem kiépítéssel)

A klub mindkét felnőtt szakágának mérkőzéseit szép számú publikum látogatja. (100-200 fő) A férfi csapatunk idei bajnoki címét
követően magasabb osztályban fog szerepelni, így a nézőszám tovább emelkedik majd. Az utánpótlás tornák rendezése során is
szükséges az élő beszéd kihangosítása, ahogy a mérkőzéseken is. A sporttelephez hangosítás nem tartozik, így azt ezidáig
külsős partnertől szereztük be, esetenként bérleti díjért volt, hogy szívességből adták. Ennek a korszaknak a lezárását
szeretnénk elérni azzal, hogy a pályázat révén beszerezzük egy 200 Wattos mobil erősítőt és a hozzá tartozó 2 db hangfalat.

kamera

Szeretnénk megteremteni az adott mérkőzések felvételének lehetőségét, azzal hogy beszerezünk egy a feladatra alkalmas
felvevőkészüléket.

fényképezőgép

Klubunk életéről, mérkőzéseiről, egyéb lényeges pillanatairól rendszeresen beszámolunk közösségi oldalunkon és a pályázat
révén professzionálissá váló weblapunkon. A munka folyamatos biztosítása érdekében szükségünk van egy legalább közepes
kategóriájú digitális fényképező gépre.

nyomtató

A Soproni FAC 1900 otthonát jelentő sporttelep klubirodájába jelenleg nincsen megfelelő irat duplikáló berendezés. Ennek
beszerzése időszerűvé vált.

mosógép

A Soproni FAC 1900 otthonát jelentő sporttelepen egy elaggott mosógép nehezíti a szertárosunk életét. A létesítményt fenntartó
önkormányzati cég szerint nincs forrásuk új gépet beszerezniük. Ezen problémás helyzet megoldására, saját mosógép képében
szeretnénk lehetőséget kapni.

szárítógép

Egyáltalán nincs szárító gépünk, hiszen van más - hagyományos módszer - is a szerelések száradására. Ebből a helyzetből is
szeretnénk előrébb lépni, amennyiben a tétel beszerzésére lehetőséget biztosít a pályázat kiírója.

szögletzászló

A klub mérkőzéseinek otthont adó sporttelepen tépett kifakult, elaggott szögletzászlók állnak még szolgálatban, holott már rég
nyugdíjban kellene lenniük. Reményeink szerint itt is változásokat tapasztalhatnak klubunk tagjai, játékosai, gyermekei és
szurkolói.

cseretábla

1998 után 15 évig csipkerózsika álmát aludta a Soproni FAC. Az elmúlt években kis túlzással cseretáblát csak a tévében láttunk
:) Márpedig erre a klubnak szüksége van. Ezért szerepeltetjük a pályázott tárgyi eszközök között.

Hordágy

Az egyesületünk otthonában az Anger Sporttelepen jelenleg nincsen hordágy. Ezen hiányosságot szeretnénk pótolni.

2016-04-29 16:26

7 / 31

be/SFP-12307/2016/MLSZ
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)

18 794 048 Ft

189 839 Ft

0 Ft

18 983 887 Ft

8 135 952 Ft

26 930 000 Ft

27 119 839 Ft

2016-04-29 16:26
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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)

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer
(beépített)

2016-09-15

2016-11-15

2016-11-30

371 460 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági korlát építése

2017-03-10

2017-06-10

2017-06-10

3 940 000
Ft

Pályainfrastr.
bőv.

mobillelátó

2016-09-01

2016-09-30

2016-10-01

5 888 750
Ft

10 200 210
Ft

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

Indoklás

riasztórendszer (beépített)

A klub által használt Anger Sporttelepen az öltözői infrastruktúra jó színvonalon áll. Azonban a klub szertára melyben nagy értékű
sportfelszerelések vannak elhelyezve szükséges lenne egy modern riasztórendszer kialakítása. Ennek megvalósítása érdekében
pályázunk ezen tételre.

biztonsági korlát építése

A klub által használt Anger Sporttelep center pályája jelenleg nincsen biztonsági korláttal elkülönítve, az un. nézőtéri részektől. A
pályát a szurkolók körbe állják. Ezt a hiányosságot szeretnénk felszámolni a korlát megépítésével.

mobillelátó

A klub által használt Anger Sporttelepen jelenleg nincsen ülőhelyi kapacitás. Terveink között szerepel egy 3 soros 225 főt
befogadni képes mobil lelátó megépítése. Az NB1-es női csapatunk 60-100 fős, a fiataljaink által jegyzett nagy csapatunk a
2015/16-os bajnokságban 100-200 fős közönség előtt játssza a mérkőzéseit. Tervünk megvalósítása érdekében pályázunk erre
az 5 millió Ft-ot jelentő tételre.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Biztonsági
beruházás

riasztórendszer
(beépített)

Egyéb

9400
Sopron
Balfi u.
156

5359/1

Bérelt

Biztonsági
beruházás

biztonsági
korlát építése

Nagy f.p.

9400
Sopron
Balfi
156

5359/1

Bérelt

Pályainfrastr.
bőv.

mobillelátó

Nagy f.p.

9400
Sopron
Balfi
156

5359/1

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

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?
Nem

2016-04-29 16:26
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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.

7 118 576 Ft

71 905 Ft

0 Ft

7 190 480 Ft

3 081 634
Ft

10 200 210 Ft

10 272 115 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-29 16:26
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszá
m

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

10

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

15 fővel növelni fogjuk a
korosztályt

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

10

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

Teljes feltöltöttségű

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11
U11

25

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

Teljes feltöltöttségű

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

25

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Teljes feltöltöttségű

Aktív

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

Csapat
neve

Létszá
m

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U14

SFAC 1900

24

egyéb ffi UP
bajnokság

Elmút szezonba Bozsik. Következő szezonban megyei bajnokságban
versenyezetjük

Aktív

U16

SFAC 1900

24

egyéb ffi UP
bajnokság

Versenyeztetésük kezdete a 2016/17-es szezonban klezdődik

Aktív

U19

SFAC 1900

20

egyéb ffi UP
bajnokság

Versenyeztetése kezdete a 2016/17-es szezonban kezdődik

Aktív

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

2016-04-29 16:26

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

U15

SFAC 1900

15

női UP bajnokság

Inaktív

U17

SFAC 1900

15

női UP bajnokság

Inaktív

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

2016-04-29 16:26

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

U14

SFAC 1900

12

futsal UP torna

Inaktív

U18

SFAC 1900

12

futsal UP torna

Inaktív

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

2016-04-29 16:26

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

2016-04-29 16:26

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

2016-04-29 16:26

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)

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

2

115 000 Ft

230 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

16 000 Ft

32 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

80

15 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

25

20 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

bója

csom

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

2

98 000 Ft

196 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

14 000 Ft

28 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

4

5 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

6

18 000 Ft

108 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

db

8

14 000 Ft

112 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

gumiszalag

db

5

30 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

10

1 500 Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

120

28 000 Ft

3 360 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

90

20 000 Ft

1 800 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

vitamincsomag

csom

100

2 000 Ft

200 000 Ft

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

3

20 000 Ft

60 000 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

30

1 400 Ft

42 000 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

15

1 200 Ft

18 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé

db

30

1 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszer

kötszer

csom

8

1 300 Ft

10 400 Ft

Gyógyszer

tapasz

db

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Gyógyszer

fásli

csom

10

2 000 Ft

20 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

pulzusmérő

db

2

19 500 Ft

39 000 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)

Krasznai Ferenc Sport Csarnok

Sportcsarnok

8 000 Ft

32

5

1 280 000 Ft

Belvárosi Sportcentrum

Sportcsarnok

6 000 Ft

15

4

360 000 Ft

Soproni Szociális Intézmény

Sportcsarnok

5 000 Ft

20

4

400 000 Ft

Sopron Holding

Műfüves pálya

35 000 Ft

12

3

1 260 000 Ft

2016-04-29 16:26
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Krasznai
Ferenc Sport
Csarnok

A soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem egyik gazdasági társaságának az Universitas Kft. üzemeltetésében álló sportcsarnok, ahol a novfebruári időszakban fiú UP. csapataink edzéseinek és a klub által szervezett UP tornák helyszíne. A csarnok kihasználtsága a más igénybe
vevők miatt maximális, így egy helyre nem tudjuk szervezni UP csapatainkat.

Belvárosi
Sportcentrum

Privát tulajdonban lévő tornacsarnok ahol a téli hónapokban fiú illetve lány utánpótlás csapataink számára biztosít edzés lehetőséget.A csarnok
kihasználtsága a más igénybe vevők miatt maximális, így egy helyre nem tudjuk szervezni UP csapatainkat.

2016-04-29 16:26
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Soproni
Szociális
Intézmény

Önkormányzati tulajdonban lévő tornacsarnok ahol a téli hónapokban fiú illetve lány utánpótlás csapataink számára biztosít edzés lehetőséget.A
csarnok kihasználtsága a más igénybe vevők miatt maximális, így egy helyre nem tudjuk szervezni UP csapatainkat.

Sopron
Holding

A soproni önkormányzat vagyonkezelő cége által üzemeltetett Ágfalvi úti műfüves nagypálya, ahol november, január, február hónapokban U-18as és U-16-os csapatunk edzéseinek helyszíne. A két csapat együttesen edzése együttesen használja heti 3 órában.

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

0746

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

TANC1407-00785

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

200000036

Normál

160

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

3952

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Egyéb

UP Szakosztály vezető

Normál

80

12

70 000 Ft

19 600 Ft

1 075 200 Ft

Egyéb

Szertáros

Normál

80

12

70 000 Ft

19 600 Ft

1 075 200 Ft

Egyéb

Gazdasági Ügyintéző

Normál

80

12

70 000 Ft

19 600 Ft

1 075 200 Ft

Egyéb

Koordinációs és erőnléti
edző

Normál

80

12

70 000 Ft

19 600 Ft

1 075 200 Ft

Edző

300000746

EKHO

80

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

Egyéb

Egyesületi titkár

Normál

80

12

70 000 Ft

19 600 Ft

1 075 200 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

UP Szakosztály vezető

UEFA A licences edző. Teljes körűen koordinálja a fiú és lány utánpótlás szakágaknál folyó munkát, elkészíti az adott időszak
edzés terveit. Folyamatos kapcsolattartásban dolgozik az edző kollégákkal, a klub UP technikai vezetőjével.

Szertáros

Az utánpótlás szakosztály felszereléseit és sporteszközeit rendezi! Leltárban tartja az eszközöket, kiadja és tartja tisztán a
ruházatot.

Gazdasági Ügyintéző

Az egyesület pénzügyi, számviteli teendőit intézi, továbbá feladata a TAO pályázati rendszerrel történő való elszámolása a
vonatkozó jogszabályok által elvárt módon. Költségek, bevételek nyomon követése.

Koordinációs és erőnléti edző

Koordinációs és erőnléti edző napi feladata az utánpótlás csapatainknál az erőnléti szint növelés.

Egyesületi titkár

Az egyesület adminisztrációs és ügyviteli feladatinak bonyolítását bíznánk rá egy szorgalmas és iskolázott, a soproni labdarúgás
iránt elkötelezett fiatalemberre.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1407-00785

MLSZ Grassroots
C

U16

8

24

200000036

UEFA B

U19

14

24

0746

UEFA B

U14

8

20

3952

UEFA B

U13

8

25

Válasszon

Erőnléti edző

U19

8

24

300000746

MLSZ Grassroots
C

U11

8

25

2016-04-29 16:26
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2016-04-29 16:26

Összesen (Ft)
7 855 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

441 900 Ft

Személyszállítási költségek

2 400 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 750 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

28 947 300 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)

26 026 281 Ft

262 892 Ft

0 Ft

26 289 173 Ft

2 921 019 Ft

28 947 300 Ft

29 210 192 Ft

2016-04-29 16:26
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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)

UEFA "A" tanfolyam

2

840 000 Ft

Csapatorvos továbbképzés

1

190 000 Ft

Sportmenedzser közép

1

381 000 Ft

Sportmenedzser alap

1

190 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam

1

216 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

1

38 000 Ft
1 855 000 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)

922 839 Ft

9 322 Ft

0 Ft

932 161 Ft

932 161 Ft

1 855 000 Ft

1 864 322 Ft

2016-04-29 16:26
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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

2016-04-29 16:26
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-04-29 16:26

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Sopron, 2016. 04. 29.

2016-04-29 16:26
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kocsis Tamás (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: Sopron, 2016. 04. 29.
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be/SFP-12307/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:16:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 14:55:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 14:56:01
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:16:44
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 16:06:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:17:17
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:35:28
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:21:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:22:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:24:57
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 16:25:28
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:18:20
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 18:24:02

Kelt: Sopron, 2016. 04. 29.

2016-04-29 16:26
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be/SFP-12307/2016/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

7

11

57%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

7

11

57%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Riasztó berendezés

0

1

0%

Mobil lelátó

0

1

0%

Eredményjelző

0

1

0%

Egyéb indikátorok:

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

10

15

50%

U18

fő

8

13

63%

U17

fő

10

14

40%

U16

fő

10

15

50%

U15

fő

10

15

50%

U14

15

22

47%

U11-13

30

42

40%

U7-9

20

31

55%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

4 661 258 Ft

47 083 Ft

0 Ft

4 708 342 Ft

4 708 342 Ft

9 369 600 Ft

9 416 683 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

25 912 624 Ft

261 744 Ft

0 Ft

26 174 367 Ft

11 217 586 Ft

37 130 210 Ft

37 391 954 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 794 048 Ft

189 839 Ft

0 Ft

18 983 887 Ft

8 135 952 Ft

26 930 000 Ft

27 119 839 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

7 118 576 Ft

71 905 Ft

0 Ft

7 190 480 Ft

3 081 634 Ft

10 200 210 Ft

10 272 115 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

26 026 281 Ft

262 892 Ft

0 Ft

26 289 173 Ft

2 921 019 Ft

28 947 300 Ft

29 210 192 Ft

Képzés

922 839 Ft

9 322 Ft

0 Ft

932 161 Ft

932 161 Ft

1 855 000 Ft

1 864 322 Ft

- ebből általános képzés

922 839 Ft

9 322 Ft

0 Ft

932 161 Ft

932 161 Ft

1 855 000 Ft

1 864 322 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

57 523 002 Ft

581 041 Ft

0 Ft

58 104 042 Ft

19 779 108 Ft

77 302 110 Ft

77 883 151 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-04-29 16:26

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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be/SFP-12307/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (34 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1461761742.jpg (Szerkesztés alatt, 443 Kb, 2016-04-27 14:55:42)
2775f7820a5da7add2a90c65e76d80ba9414b314cafd926154b82785f1a6511e
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
anger_beruhazasiutemterv_1461921897.jpg (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 11:24:57)
1682215ecdba72f8177832c5622865dda6246e8d004b3d4038fa20f186a9b660
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
letesitmeny_1461939928.jpg (Szerkesztés alatt, 720 Kb, 2016-04-29 16:25:28) f47f0fdb367606fddee22fbc9df74fe193382be1d87c6477478b3a4f7db7653d
Egyéb dokumentumok
sfac_logo_facebook_1461938755.jpg (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2016-04-29 16:05:55)
ad89aac4a02bed41a41f2037e611e41d0fc326ae85d11bc533181aa5286af6a1
sfac_licenckerelem_1461938774.jpg (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2016-04-29 16:06:14)
273af75b5068c9827503ed44815e8763eae4db7b9cfb8249db96dcefd33ea708
sfac_2016_04_1461873063.jpg (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2016-04-28 21:51:03) ac0072ce0c42665ccd6e5604fc6b6ef564414d5fd0aa9df5138f2d90adbf9cb4
sfacnezoter4._1461873097.jpg (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2016-04-28 21:51:37) 611986d64eb5bec9236b9f62213eeacd4a821e280ebeb428c4d3afb1ac81a6f8
sfacnezoter1_1461873137.jpg (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2016-04-28 21:52:17) ac7d92c0b2a27a2013de88f8e0c31fb078a5a193b57720be351a6be8b81576e9
sfacnezoter3._1461873167.jpg (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2016-04-28 21:52:47) e8b1f6891117d27824947a25ffa85ecc98ff47aba6f7b9bea90af1bc780677d1
sfac_2016_04_1461873240.jpg (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2016-04-28 21:54:00) ac0072ce0c42665ccd6e5604fc6b6ef564414d5fd0aa9df5138f2d90adbf9cb4
sfacaprilis23_1461873280.jpg (Szerkesztés alatt, 903 Kb, 2016-04-28 21:54:40) ee7abd34037624e6d8f2d9a7051946ec0086a953e4c64ff42db9dd280e075138
focisbanner_1461873316.jpg (Szerkesztés alatt, 409 Kb, 2016-04-28 21:55:16) 61f367ffc9e9f314a39584ddb3c5bce1fded18ed0bc071b2e9e69d329f462224
sfacgyemektorna2016.jan.31._1461873349.jpg (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2016-04-28 21:55:49)
82220ba8701ea6f799963966d9ea94e3ce044b820ba519e82269bd89fc62b170
vargaszabolcsviktor32gol_1461873420.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 21:57:00)
cac50dfa1bdae29d6bedcd6dd4e6a4dadf797d623fd0a0451dbc6ba24f68cc44
gobl-klubigazgatosfoto_1461873455.jpg (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2016-04-28 21:57:35)
ad1e6be01f795134a5782c42fb642e59edab7cc7f2b24f6b4b5ca04a9d7b862a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat1_1461928577.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 13:16:17) befa47bf1ea4b09ebecd9dc4f9be767836805a0b6ab0123abaf5ebd529d10a5a
kivonat2_1461928584.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 13:16:24) 3ae7cc49b4e4ad860b65df2510b2b97cccd2d43eddbb8be9808f5496849bf1dc
kivonat3_1461928589.jpg (Szerkesztés alatt, 863 Kb, 2016-04-29 13:16:29) e843ba99a9ecf3926a96002da428375549bfebaade032e485c0448e2b772bebc
sfackivonat1_1461761645.jpg (Szerkesztés alatt, 828 Kb, 2016-04-27 14:54:05) bc2f4b1a5659857ad90039111415710e567b7cf02354f2f54b5faeafa612c624
sfackivonat2_1461761656.jpg (Szerkesztés alatt, 357 Kb, 2016-04-27 14:54:16) ee4143ef151b101be945b01454d20f2505607607bce5d15b8a1ff898666698eb
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolg.dij_1461928604.jpg (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-29 13:16:44) 937cc639d83c15cd58bba26d4acf96c4b88962cc28a2fbae363e54eaec14b1e8
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
ado_sfac_1461761761.jpg (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2016-04-27 14:56:01) 1636ac47decdb99abb475036a5f90d25ae8283f6d688c440ae288b2dd1735f19
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1461928924.jpg (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-29 13:22:04) 9aafd1528fa2fee603d5b8d29ae02b0b52cf8618602fab49b09a229625ba302a
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
nemrelevans_1461928881.jpg (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-29 13:21:21) 9aafd1528fa2fee603d5b8d29ae02b0b52cf8618602fab49b09a229625ba302a
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
anger_1461860537.jpg (Szerkesztés alatt, 389 Kb, 2016-04-28 18:22:17) bca6aee82b8674b2b2b49c74dc15ff3cac1f99d3d1a3b21e1953c0792a6f0f6a
holding2_1461928627.jpg (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2016-04-29 13:17:07) 6c2f138be0ed6dc09d785e2e8ceb8fe0c7b95b2442b5b42f67670b793704d075
holding3_1461928632.jpg (Szerkesztés alatt, 491 Kb, 2016-04-29 13:17:12) 77f2d06c8602e00a57431bff47fbc2290e1118eb595972b04f0d6f8e3049bf8f
holding4_1461928637.jpg (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2016-04-29 13:17:17) 798651984f54cb25d73eaa0e54d2a6d588c1a4c420fe6989b4b3c7c76130fa6a
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
angerretisfac_palyahasznalatien_1461922528.jpg (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-29 11:35:28)
b571b92407687e4d9890ef96eb60a9f37dca617ab769a45c2594dd6fcda48124
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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be/SFP-12307/2016/MLSZ
anger_riaszto_1461869994.pdf (Szerkesztés alatt, 435 Kb, 2016-04-28 20:59:54) e715ee45cc64c67291ebad51304fddcb18ba7509229546c001ccfae3ff9994bf
ajanlatsopron-lelato160428_1461860268.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-04-28 18:17:48)
954ea7f7746f281a3bcbc0431333cd99b9d50edb6faedd9ef1d40a156a033ac0
anger_korlat_1461914300.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2016-04-29 09:18:20) 01297e21fd84ef7ab9467245652ca948aa0a06819fac2ee515cc8acef6feca03
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
lelato_muszakileiras2016_1461860405.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2016-04-28 18:20:05)
7dbc3db8ae52d8f342511b62665b903e8561ddab079c882b6e5bb29c139af5a0
lelato_224fh85-403soros_1461860642.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-28 18:24:02)
5050a4c96de4a3a692cc7ed79e59e42c874507c2817907a8f652d148bb8e3112
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