
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft

Gazdálkodási formakód  113

Bajnoki osztály:  NBII
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A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2141  Helység  Csömör

Út / utca  Major  Házszám  7-9

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2141  Helység  Csömör

Út / utca  Major  Házszám  7-9

Telefon  +36 30 922 14 22  Fax  0

Honlap  www.csomorsport.hu  E-mail cím  florianvale10@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Válé Flórián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 922 14 22  E-mail cím  ugyvezeto@csomorsport.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Válé Flórián +36 30 922 14 22 florianvale10@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Csömöri
Sportcsarnok

Csömör Nagyközség
Önkormányzata

Csömöri Sport és Szabadidő-szervező
Nonprofit Kft

30 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-05-24

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-05-30

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  0

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

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

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 60 000 000 MFt 60 000 000 MFt 75 000 000 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2 300 000 MFt 3 000 000 MFt 3 000 000 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 33 138 090 MFt 30 193 206 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 95 438 090 MFt 93 193 206 MFt 78 000 000 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20 000 000 MFt 21 000 000 MFt 25 000 000 MFt

Működési költségek (rezsi) 11 000 000 MFt 11 000 000 MFt 15 000 000 MFt

Anyagköltség 4 000 000 MFt 5 000 000 MFt 7 000 000 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 15 000 000 MFt 15 000 000 MFt 17 000 000 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 8 000 000 MFt 9 000 000 MFt 12 000 000 MFt

Összesen 58 000 000 MFt 61 000 000 MFt 76 000 000 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 26 000 000 MFt 26 000 000 MFt 30 000 000 MFt

Működési költségek (rezsi) 11 000 000 MFt 11 000 000 MFt 15 000 000 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 7 251 167 Ft 145 023 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

13 103 020 Ft 262 060 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

43 587 334 Ft 871 747 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 18 579 589 Ft 371 592 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: Kft.) 2011. májusában hozta létre Csömör Nagyközség Önkormányzata, aki 100%-os
tulajdonosa egyben. Azzal a céllal, hogy a 2001-ben létrehozott Csömöri Sport Kft. feladatait átvegye, azokat hatékonyabban és sikeresebben végezze. A Kft.
üzemeltetője az Önkormányzati tulajdonban lévő Csömöri Sportcsarnoknak. A Sportcsarnokot 7:00 – 16:00 óra között a Mátyás Király Általános Iskola használja a
testnevelés órákra. Az utánpótlás képzésben stratégiai célunk, hogy növekedjen a kézilabda játékosok száma a lány és fiú vonalon egyaránt. Szeretnénk egy
hosszútávon eredményes utánpótlásbázist létrehozni. Délutáni órákban a Kft. utánpótlás csapatai, este pedig a felnőtt csapatok edzenek a létesítményben. Csömör
KSK férfi kézilabda szakosztály felnőtt, ifjúsági és serdülőkorú csapatai. A 60 éves múltra visszatekintő szakosztály az elmúlt években az NB I/B és az NB II
osztályokban versenyzik, ingázva a kettő között. Az elmúlt évek következetes munkájának eredményeként a felnőtt csapat tagjainak 85% a saját utánpótlás
műhelyünkből kerültek ki. A többségében saját nevelésű fiatalokból álló csapat másodiknál rosszabb már nem lehet az NB II-ben és még esélye van a bajnoki cím
megnyerésére. A junior csapatunk veretlenül, 100%-os teljesítménnyel vezet a bajnokságban. Jelenleg férfi felnőtt csapatunk az NB II-ben szerepel, játékosai 85%-
ban helyiek, a saját utánpótlásunkból kerültek be a csapatba. Az utánpótlás csapataink évről-évre részt vesznek az Országos Bajnokságokban, ahol esélyük van a
döntőbe kerülésekre is. Csömör KSK női kézilabda szakosztály. Az alig 10 éve alakult szakosztály, az elmúlt évek munkájának eredményeként éveken át az NB I/B-
ben szerepelt. Sajnos anyagi okok miatt nem állt módunkban az NB I-ben történő indulást felvállalni, így jelenleg a csapat a Pest Megyei Bajnokságban versenyez,
jelentős részben helyi és környékbeli játékosokra épülve. Női felnőtt csapatunk most játszik a döntőbe jutásért. Az elmúlt 2-3 évben egy teljesen új csapatot hoztunk
létre, visszahívtuk a csömöri játékosakat, jelenleg 70-80%-ban helyiek szerepelnek a felnőtt csapatban. 

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

Az elmúlt időszakban (15 év) az egyre nehezebb gazdasági helyzetben sajnos nem sikerült elegendő forrást biztosítani a létesítmény állagmegőrzésére,
fenntartására és korszerűsítésre sem. E miatt mostanra a Sportcsarnok küzdőtere és kiszolgáló helységei egyaránt jelentősen elhasználódtak. A tervezett
beruházásainkkal jelentős mértékkel komfortosabbá válna a létesítményünk az azt használók számára, valamint az új technológia által gazdaságosabban is lehetne
fenntartani. A 2012-13-as bajnoki évben elvégeztük a küzdőtér felújítását és az öltözők légtechnikájának korszerűsítését! A 2013-14-es évben az öltözők egy részét
és a kiszolgáló helységeket és az eredményjelzőt újítottuk fel. És biztonságtechnikai kamerarendszert telepítettünk. 2014-15-ben a nyílászárokat cseréljük ki és
kívülről hő szigeteljük az intézményt. 2015-16-ban szeretnénk ezeket a beruházásokat folytatni, ami magában foglalná az alagsori öltözők és közlekedő valamint a
földszinti vizesblokkok teljes felújítását, világítás és a fűtés korszerűsítését. Ezekre a 2016-os év első félévében kerülne sor. A költségek további optimalizálása
érdekében a közösségi helyiségek (zuhanyzók) mindegyikében korszerű nyomógombos időkapcsolóval ellátott berendezések felszerelését. Szakemberek szerint a
csaptelepeknek és a zuhanycsapoknak nyomógombos kapcsolóval történő felszerelésével akár 60%-os megtakarítást érhetünk el. A rendszer tovább kombinálható
egy központi vagy blokkonkénti előkeverős hőfokszabályzóval ellátott csapteleppel, szeleppel amellyel központilag szabályozható a kiömlő zuhany-melegvíz
hőmérséklete, kizárva ezzel a csaptelepenkénti beállítás, keverés víz és energiaveszteségeit. A jelenlegi (nem vandál-biztos) zuhanycsövek és a zuhanyrózsák a nem
rendeltetésszerű használattól szinte hetente cserére szorulnak, ezért a felújítás során ezeket is falon belülire illetve vandál-biztos közvetlenül falba rögzített
zuhanyfejekre cserélnénk. A zuhanytálcák mára, a mindennapi használattól teljesen tönkrementek cseréjük esztétikai és egészségügyi szempontból is teljesen
indokolt. Azonban a zuhanytálcák helyett épített zuhanyfülkéket szeretnénk létrehozni, amely sokkal korszerűbb és gazdaságosabb a régi megoldásnál. A
világításkorszerűsítés is indokolt, hiszen a jelenlegi fémhalogén rendszer fenntartása, szervízelése és üzemeltetése is gazdaságtalan. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A beruházások 2016 első félévében, jelentős részben a II. negyedévben lennének végrehajtva. 

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 csömöri kézilabda jelentős sikereket ért el az elmúlt években, évtizedekben. Szeretnénk a hagyományokhoz méltó minőségi utánpótlás műhelyt létrehozni, ami az
MKSZ új hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban működne és ennek eredményként egyben bázisa is lenne a sportágnak. Budapesten és a közeli
agglomerációban egyre kevesebb lehetőség van a kézilabda űzésére, mi szeretnénk olyan alternatívát kínálni, ami elősegíti a környéken élők kapcsolódását a
sportághoz és minőségi munkánkkal minél meghatározóbb szerepet kívánunk vállalni a Budapesthez közeli, Pest Megyei kézilabdázásban. Az Általános Iskolával
együttműködve (az elmúlt 2 évben és a jövőben minden évfolyamon minimum 1 sportosztály indul. A tanulóikra építve szeretnénk létrehozni egy komoly utánpótlás
műhelyt. A kézilabdázás, mint alapsportág növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, emellett a sportolás és tanulás összehangolása – a fizikális és
szellemi terhelés helyes arányának kialakítása. Így lehetőség van a sport és a sportág megkedveltetésére a gyerekeknél már egészen kis korban és a kézilabdázás
alapjait is hamar elsajátíthatják. Majd ennek a folyamatnak a kicsúcsosodása képen a felnőtt csapatainkban is szeretnénk minél nagyobb számban a saját nevelésű
játékosainkat versenyeztetni. A jelenlegi felnőtt csapatunk keretében összesen csak 2 olyan sportoló van, aki nem csömöri vagy nem itt kezdett kézilabdázni évekkel
ezelőtt. 

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

A csömöri kézilabda az elmúlt 60 évben komoly elismerést vívott ki magának. Csapatainkban mindig is nagy számban szerepeltek a helyi játékosok. Az elmúlt
években sajnos ez a trend megváltozott, de az új (falu és sport)vezetés elkötelezett az irányban, hogy újra a csömörieknek biztosítsa azokat a feltételeket, amely
visszaállítaná a régi eredményes rendszert. Az elmúlt időszakban megcsappant a nézőszám, mert a helyiek nem érezték magukénak a csapatokat. Reményeink
szerint a csömöri kötődésű játékosokra többen lennének kíváncsiak. Bízunk abban is, hogy az általunk elképzelt terv mögé felsorakoznak (jelenlegi egyetlen támogató
Önkormányzat mögé) a helyi kis-, közép-, és nagyvállalkozások egyaránt. Ők akár a társasági adójukkal, akár egyéb támogatási formával is támogathatják a
szakosztályainkat. Az utánpótlás képzésben stratégiai célunk, hogy növekedjen a kézilabda játékosok száma, ezáltal automatikusan növekedne a sportág
népszerűsége, taglétszáma. A közeljövőben ezekből a játékosokból lehetnek majd élversenyzők, szabadidős-sportolók, edzők, klubvezetők, játékvezetők, támogatók,
amelyek mind a sportág gazdasági és társadalmi erősödéséhez vezethetnek. A Csömöri Sportcsarnok a környék egyik legközkedveltebb létesítménye. A helyi
csapatainkon kívül több környékbeli (budapesti és Pest megyei együttes is nálunk játssza a mérkőzéseit, ha van szabad kapacitásunk, akkor a hétközi edzéseiket is
szívesen tartják nálunk. Az előző pontban részletezett okok miatt azonban a szolgáltatásunk minősége sajnálatosan folyamatosan romlik. A tervezett
beavatkozásokkal jelentősen növekedne a Sportcsarnokot használók komfortérzete, legyen szó él-, vagy szabadidő-sportolóról, emellett megtakarítást is jelentene,
hiszen gazdaságosabban tudnánk üzemeltetni a létesítményt. A következő évben ezért szeretnénk a Sportcsarnok világítását és a fűtési rendszerét korszerűsíteni és
környezetbarát rendszert kiépíteni ebből a célból!
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Válé Flórián 1970-05-17 Ügyv. Elnök N.r. Normál 8 12 460 000 Ft 128 800 Ft 7 065 600 Ft

Bujdosó Krisztina 1979-03-02 Sportmark. N.r. Normál 8 12 160 000 Ft 44 800 Ft 2 457 600 Ft

Turák Csaba 1976-09-21 Tech. Vezető N.r. Normál 8 12 160 000 Ft 44 800 Ft 2 457 600 Ft

Varga László 1964-04-16 Edző C Normál 4 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

28 48 930 000 Ft 260 400 Ft 14 284 800 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

7 033 633 Ft 72 512 Ft 145 023 Ft 7 251 167 Ft 7 251 167 Ft 14 429 823 Ft 14 502 335 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 12 343 510
Ft

12 343 510 Ft

Sportfelszerelés kapuháló pár 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Informatikai eszközök Nyomtató db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés wax kg 6 8 000 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés wax lemosó liter 10 6 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz kézilabda cipő pár 40 35 000 Ft 1 400 000 Ft

Sporteszköz zokni pár 40 1 200 Ft 48 000 Ft

Sporteszköz labda db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapat db 1 19 000 Ft 19 000 Ft

Sporteszköz bemelegítő jogging szett 40 24 000 Ft 960 000 Ft

Sporteszköz kézilabda mez (meccs) szett 20 11 000 Ft 220 000 Ft

Sporteszköz kézilabda nadrág (meccs) db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz kapusmez db 3 11 000 Ft 33 000 Ft

Sporteszköz kapusnadrág db 3 8 000 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz kapu pár 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz sport bólya szett 20 7 500 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz kabát db 40 40 000 Ft 1 600 000 Ft

18 325 510 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mikrobusz 8+1 fő A csapataink versenyeztetési költségei jelentősen csökkennének egy saját kisbusszal.

kapuháló Edzéshez, versenyeztetéshez.

Laptop Az egyik az eredményjelző kezelésére és a biztonságtechnikai kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges. A másik az
egyesületi elnök munkavégzéséhez. Az övét megkapná a marketingasszisztens.

Nyomtató A háttér infrastruktúra fejlődése miatt szükséges.

wax Edzéshez, versenyeztetéshez.

wax lemosó Edzéshez, versenyeztetéshez.

kézilabda cipő Edzéshez, versenyeztetéshez.

zokni Edzéshez, versenyeztetéshez.

labda Edzéshez, versenyeztetéshez.

nagy taktikai tábla/csapat Edzéshez, versenyeztetéshez.

bemelegítő jogging Versenyeztetéshez, mérkőzéshez szükséges.

kézilabda mez (meccs) Versenyeztetéshez, mérkőzéshez szükséges.

kézilabda nadrág (meccs) Versenyeztetéshez, mérkőzéshez szükséges.

kapusmez Versenyeztetéshez, mérkőzéshez szükséges.

kapusnadrág Versenyeztetéshez, mérkőzéshez szükséges.

kapu 17 éve beszerzett most használatban lévő kapunk leamortizálódott!

sport bólya Edzésmódszer javítására

kabát Az utazásokhoz egységes megjelenés miatt.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

12 709 930 Ft 131 030 Ft 262 060 Ft 13 103 020 Ft 5 615 580 Ft 18 587 570 Ft 18 718 600 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEF Világításrendszer felújítása 2016-03-22 2016-06-24 2016-06-24 9 779 000 Ft

TEF Fűtésrendszer felújítása 2016-03-23 2016-06-24 2016-06-24 22 352 000 Ft

TEF Öltözők felújítása 2016-03-22 2016-06-24 2016-06-24 23 749 000 Ft

TEF Projekt előkészítés lebonyolítás 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 5 080 000 Ft

60 960 000 Ft

be/SFPHPM01-03012/2015/MKSZ

2015-09-29 13:10 8 / 25



2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Világításrendszer felújítása 2141
Csömör
Major
7-9

Ua. 892 A küzdőtér meglévő nagyteljesítményű fémhalogén lámpatestekkel
kialakított világítási rendszere elavult. A jelentős energiafogyasztás
mellett a fémhalogén fényforrások viszonylag rövid (~9000 óra)
élettartama és a nagy magasságban lévő felfüggesztésből adódó
körülményes fényforrás csere miatt a karbantartási ciklus rövid, a
karbantartási költség és a fényforrások beszerzési árai magasak. Az
időszakosan előforduló TV közvetítések miatt további problémát jelent a
meglévő fényforrások gyenge fényminősége (színvisszaadása), valamint
a villamos hálózat sajátosságából adódó 50Hz-es „villogás”
kedvezőtlenül hat a felvételek minőségére. Az üzemeltetési és
karbantartási költségek csökkentésére hosszú élettartamú (30000 óra)
T5-ös High Output fénycsöves, nagyhatékonyságú, magasfényű
alumínium tükörrel szerelt, labdavédett lámpatestek kialakítása
szükséges. Ezzel a villamos energiafogyasztás nagymértékben csökken,
a karbantartási ciklus időtartama pedig jelentősen megnő. A T5-ös
kisnyomású fénycsövek modern fénypor-bevonatának és a
nagyfrekvenciás működtetésnek köszönhetően a helység világításának
fényminősége javul, a lámpatestekben található T5 fénycsövek
beszerzési ára pedig töredéke a meglévő világításban üzemelő
fémhalogén lámpákénak. Az új lámpatestek a meglévő, hosszirányban
kialakított tartószerkezetre lettek tervezve a szabványnak előírt
megvilágítási szintnek megfelelően. A meglévő acél tartószerkezet
előzetes megerősítése szükséges. Előzetes tervek és számítások
alapján a küzdőtér új világításának beruházási költségei az alacsonyabb
villamos energiafogyasztás miatt ~2 éven belül megtérülhetnek. A
földszinti előtérben és egyéb területeken meglévő, elavult fénycsöves
szabadon sugárzó lámpatestek helyett korszerű LED modullal
egybeépített dekoratív lámpatestek felszerelése szükséges. Az
előzetesen megtervezett modern LED világítással a szabványoknak
megfelelő, homogén, egyenletes fényviszonyokkal rendelkező
mesterséges világítás alakítható ki. A tervezett hosszú élettartamú LED
lámpák használatával gyakorlatilag megszűnik ezen helységek
világításának karbantartása, nem szükséges a jövőben fényforrás csere.

Fűtésrendszer felújítása 2141
Csömör
Major
7-9

Ua. 892 Az épület együttest G-40 gázmérőn át FÉG-Vestale kazántelep (4 x 105
kW) látja el fűtővízzel, valamint használati melegvízzel. A kazánház az
épület felső szintjén helyezkedik el. A kazánok mintegy 20 évesek,
műszaki állapotuk a teljes elhasználódás jeleit mutatják. A fűtési rendszer
több fűtési körből áll, vezérlése nem megoldott. A hőleadók nem
egységesek, anyaguk és fajtájuk különböző, állapotuk változó. A
küzdőtér fűtése a nagy belmagasság miatt nem kielégítő, a hőeloszlás
nem megfelelő minőségű. A korszerűsítés során javasolt a kazánok
cseréje kondenzációsra – alacsonyabb fűtő- és lehűlt vízzel üzemelő
kazánok élettartama hosszabb, üzeme gazdaságosabb, a
gázfelhasználás jelentősen csökkenthető. A légellátásfüstgáz elvezetést
teljesen át kell építeni. Ennek tervezése során figyelembe kell venni a
várható változásokat (csak kondenzációs készülékek beépítésének
engedélyezése várható) A fűtési csőhálózat: szállító kapacitása és a
belső felület állaga eseti, egyedi mintavétellel ellenőrizendő. A
kazántelep elbontása és cseréje során használati melegvíztároló
beépítése válik szükségessé. Az épület tájolása a hosszabbik oldalát
tekintve É-D irányú, ezért a fűtés vezérlést – figyelemmel a két oldal
különböző mértékű hőleadására – szét kell választani. Az elavult, rossz
műszaki állapotú radiátorokat, korszerű, energia takarékos és hatékony
hőleadókkal kell kiváltani. A küzdőtér nagy belmagassága miatt a
konvekciós felfűtés gazdaságtalan, ezért itt mechanikai védelemmel
ellátott, sötéten sugárzó fűtőernyő felszerelése (pl. Solaronics TL 36)
javasolt. A készülékek levegő, füstgáz , gáz és elektromos
csatlakozásához a világítási rendszer acél tartószerkezete - a szükséges
kiegészítések és átalakítások után - felhasználható.

Öltözők felújítása 2141
Csömör
Major
7-9

Ua. 892 Az előző évek beruházásai során az öltöző és WC-zuhanyzó
helyiségekbe új légtechnikai rendszer került kiépítésre. Ezzel
megoldódott az eredeti építéstől meglévő, elszívás-friss levegő
utánpótlás problémája. Ezt követően a 20 éve felújítás nélkül használt
zuhanyzó-WC- öltöző egységek felújítása is időszerűvé vált. Az
alagsorban lévő 4 nagy és 2 kisebb öltöző egységben a teljes gépészeti
alapvezeték és szerelvénycsere mellett, minden fal és padlóburkolat
bontásra kerül. A zuhanyállások közé a szerelt elválasztó elemek helyett,
10,00 cm vastag YTONG pengefalak épülnek, ragasztott csempe
burkolattal. Egyéb alaprajzi változás nem lesz. A meglévő műanyag
ablakok felújításra kerülnek, a beltéri ajtók helyett mindenhol acéltokos,
HÖRMANN ZK ajtólap kerül beépítésre. A használati melegvíz optimális
felhasználása érdekében, a zuhanyzókhoz központi keverőszelep és
nyomógombos zuhany csaptelep kerül beépítésre. Az elektromos
hálózat átalakítása a szerelvények és lámpatestek cseréjére (jelen
dokumentáció 3. oldalán részletezve) szorítkozik. Elektromos energia
megtakarítás céljából, a hagyományos fali kapcsolók helyett, minden
helyiségben mozgásérzékelők kapcsolják majd a világítást.

Projekt előkészítés lebonyolítás 2141
Csömör
Major
7-9

Ua. 892 A tervezett felújítások első lépéseként el kell készíteni a különböző
feladatokra vonatkozó műszaki terveket. Nevezetesen az öltöző
felújításokhoz szükséges építész, valamint az elektromos és gépészeti
szakági kiviteli terveket. Mivel a tervezett felújítások nem építési
engedélyhez kötött munkák, engedélyezési eljárásra nincs szükség. A
műszaki tervek elkészítése után, minden részfeladatra tételes
költségvetés kiírás kell készíteni, ami felhasználható a kivitelező jelöltek
pályáztatásához és a munkaközi műszaki ellenőrzéshez, továbbá
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csatolható a jövőben adódó pályázati dokumentációkhoz. A tervezési és
később kivitelezési feladatokra vonatkozó pályáztatás és ártárgyalás
során, biztosítani kell - mind jogi, mind műszaki kérdések tekintetében - a
megfelelő megrendelői képviseletet. A kivitelezési munkák során
biztosítani kell a folyamatos műszaki ellenőrzést és műszaki
adminisztrációt, valamint a munkafolyamatok és részfeladatok optimális
ütemezését.

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

Nem

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 42 279 714 Ft 435 873 Ft 871 747 Ft 43 587 334 Ft 18 680 286
Ft

61 831 747 Ft 62 267 620 Ft

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 0 0 0 Nincs

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 4 0 Nincs

U12 0 6 0 Nincs

U13 0 6 0 Nincs

U14 12 0 1 Országos

Serdülő 15 0 1 Országos

Ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 15 0 1 Országos

Összesen 42 16 3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 40 25 000 Ft 1 000 000 Ft

Sporteszköz kapuháló pár 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging szett 30 20 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 3 10 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 3 8 000 Ft 24 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 60 9 000 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 30 7 000 Ft 210 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 30 1 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz wax kg 3 8 000 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 10 6 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz kapu pár 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz sport bólya szett 10 8 500 Ft 85 000 Ft

Sporteszköz labda db 30 10 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz sporttáska nagy db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz védőfelszerelés db 20 13 000 Ft 260 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Diagnosztikai mérés diagnosztikai vizsgálat db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

Gyógyszer Mentőláda db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Gyógyszer Ragtapasz db 30 1 500 Ft 45 000 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 4 2 500 Ft 10 000 Ft

Gyógyszer Intensive hűtő zselé db 10 4 000 Ft 40 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Bagyánszki Zsolt UP szakm. ig. EKHO 4 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft

Kavrán Andrea Edző EKHO 4 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

Valter Annamária Masszőr Normál 8 12 160 000 Ft 44 800 Ft 2 457 600 Ft

Horváth Tünde Edző EKHO 6 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft
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2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Bagyánszki Zsolt 1973-05-19 C Junior

Kavrán Andrea 1979-12-06 C Serdülő

Valter Annamária 1971-03-06 Nem rel. Junior

Horváth Tünde 1977-11-15 C U14

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 863 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 640 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 10 953 600 Ft

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

Összesen 20 086 600 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

18 022 201 Ft 185 796 Ft 371 592 Ft 18 579 589 Ft 2 064 399 Ft 20 458 192 Ft 20 643 988 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFPHPM01-03012/2015/MKSZ

2015-09-29 13:10 14 / 25



Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 145 023 Ft 145 023 Ft 72 512 Ft 217 535 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

262 060 Ft 262 060 Ft 131 030 Ft 393 090 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 871 747 Ft 871 747 Ft 435 873 Ft 1 307 620 Ft

Utánpótlás-nevelés 371 592 Ft 371 592 Ft 185 796 Ft 557 388 Ft

Összesen 2 475 633 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.

Utánpótlás-nevelés A könyvelés és könyvvizsgálat díja. A TAO elszámolással kapcsolatosan megnövekedett munkát az elmúlt évekhez hasonlóan a
közreműködői költségeken belül kívánjuk elszámolni.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Csömör, 2015. 09. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Válé Flórián (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Csömör, 2015. 09. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Csömör, 2015. 09. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 7 9 29%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 5 67%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 1 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 9 9 0%

U18 fő 9 9 0%

U17 fő 9 12 33%

U16 fő 15 16 7%

U15 fő 16 18 13%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 7 033 633 Ft 72 512 Ft 145 023 Ft 7 251 167 Ft 7 251 167 Ft 14 429 823 Ft 14 502 335 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 54 989 644 Ft 566 903 Ft 1 133 807 Ft 56 690 354 Ft 24 295 866 Ft 80 419 317 Ft 80 986 220 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 709 930 Ft 131 030 Ft 262 060 Ft 13 103 020 Ft 5 615 580 Ft 18 587 570 Ft 18 718 600 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

42 279 714 Ft 435 873 Ft 871 747 Ft 43 587 334 Ft 18 680 286 Ft 61 831 747 Ft 62 267 620 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

18 022 201 Ft 185 796 Ft 371 592 Ft 18 579 589 Ft 2 064 399 Ft 20 458 192 Ft 20 643 988 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 80 045 478 Ft 825 211 Ft 1 650 422 Ft 82 521 110 Ft 33 611 432 Ft 115 307 332
Ft

116 132 543 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (67 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicimpeldany_1430127136.pdf Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2015-04-27 11:32:16)
43834aa07fa6438dde2581e6c307300f5e80a9bb8196a9301730dfe9e4182736

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

0_1442499134.docx Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2015-09-17 16:12:14)

azelkeszultletbeveteliforrasi20_1430132645.pdf Szerkesztés alatt, 571 Kb, 2015-04-27 13:04:05)
37da57cb3d7da37f2acaec405efdf0c38fe5ce6f17cdd923d86bf91f54b802ed

A beruházás finanszírozási terve és forrása

0_1442499211.docx Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2015-09-17 16:13:31) f05a2e908e53f7ebc5dd6c3d345f9844221d65e8f8f61714b85cb5604f48be1e

testuletidontesonreszrol_1430131585.pdf Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2015-04-27 12:46:25)
21cf698819aed9f20f7d9e4946e55c5945c399d04106513871b9b80fac8ed14f

infrastrukturaszandeknyilatkozatok_1442426933.pdf Hiánypótlás melléklet, 508 Kb, 2015-09-16 20:08:53)
0a1d693aede41844c58f5b0a9723f62eccd6e2a494a05ef46cf67d78127b3bf1

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

0_1442499092.docx Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2015-09-17 16:11:32) f05a2e908e53f7ebc5dd6c3d345f9844221d65e8f8f61714b85cb5604f48be1e

sportcsarnokhasznositasakihaszna_1430133524.pdf Szerkesztés alatt, 783 Kb, 2015-04-27 13:18:44)
4735503ddf732609bc1d628480cca4fd09b356a0d0fe2703265766e906f09550

sportcsarnokkihasznaltsagsportaga_1430133566.xls Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-27 13:19:26)
46033bf95df670d3470e40cb32b051d781f71303ee177631cb3e1ede7e230535

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

0_1442499200.docx Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2015-09-17 16:13:20) f05a2e908e53f7ebc5dd6c3d345f9844221d65e8f8f61714b85cb5604f48be1e

2014evirezsikoltsegek_1430135436.xlsx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-27 13:50:36)
cef4ef7be90cb13454e63540156c1b52714d9e2a017b6b860203abacb7f6bc78

aberuhazasfinanszirozasitervefo_1430135605.pdf Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2015-04-27 13:53:25)
e2620ec1a0b3f5c90b05196bb706dcfab4a1bfdd1b447315186445fced9a7b14

Egyéb dokumentumok
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Nyilvántartó hatóság igazolása
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Köztartozásmentes adózó
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
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illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
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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...
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
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