
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Aramis Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Aramis SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2653

A kérelmező jogállása  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  NB I-es felnőtt

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19622206-2-13

Bankszámlaszám  10950009-00000011-63230002

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2040  Város  Budaörs

Közterület neve  Liliom utca  Közterület jellege  utca

Házszám  15  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2040  Város  Budaörs

Közterület neve  Liliom utca  Közterület jellege  utca

Házszám  15  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 23 445 046  Fax  -

Honlap  www.aramisfutsal.hu  E-mail cím  ritter@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Soós Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 957 59 78  E-mail cím  aramis@aramisfutsal.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ritter Imre +36 20 934 55 43 ritter@t-online.hu

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

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

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 21 MFt 21 MFt 15 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 17 MFt 21 MFt 24 MFt

Egyéb támogatás 4 MFt 3 MFt 3 MFt

Összesen 43 MFt 46 MFt 43 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20 MFt 19 MFt 19 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 20 MFt 22 MFt 19 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 46 MFt 46 MFt 43 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 21 MFt 23 MFt 23 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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 5 000 006 Ft 100 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 700 208 Ft 114 000 Ft

Általános képzés 507 614 Ft 10 152 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

Az ARAMIS Sport Egyesület hivatalosan 1990-ben alakult meg, mint Magyarország első – kifejezetten teremlabdarúgásra, korábbi nevén FIVE A SIDE – alakult sport egyesülete. Az egyesület
alapítói többségükben budaörsiek voltak és már 1978-tól kezdve meghatározó szerepet játszottak a FUTSAL magyarországi bevezetésében, a Budapest Bajnokság és az Országos Bajnokság
megszervezésében, a FUTSAL szervezeti rendjének és nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ARAMIS SE az elmúlt három évtizedben a FUTSAL
magyarországi „zászlóshajója” volt. Az Egyesület a Budaörsi Sportcsarnok megnyitását követően, 2009-ben költözött vissza Budaörsre. Budaörsön a Budaörs Város 2011. évben elfogadott
sportkoncepciójának megfelelően négy kiemelt, az Önkormányzat által is támogatott egyesület fogja össze a labdarúgást és a FUTSAL-t. A LIVER FC 5-től 12 éves korig, a BDSE 6-tól 18 éves
korig kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik, és ad általános képzést a gyerekeknek. A BSC 13 éves kortól versenyezteti nagypályás labdarúgásban, az ARAMIS SE pedig 11 éves kortól
FUTSAL-ban az utánpótlás és felnőtt játékosokat. A négy egyesület rendkívül szoros együttműködésben közös szakmai alapokon végzi tevékenységét. Az ARAMIS Sport Egyesület a 2013/14
évadra sikeresen pályázott egy FUTSAL Sportcsarnok felépítésére, melyet az MLSZ – az illetékes miniszterek ellenjegyzésével – a 2013. 12. 16-án kelt ki/H01-2428/2013 ikt. számú
„Határozat”-ával hagyott jóvá összesen 520.939.734 Ft összegben. Az engedély 2014. 09. 05-én ki/JHHOSSZ01-2428/2013. ikt. számon 1 évvel meghosszabbításra került. A végleges kiviteli
tervek 2014. év tavaszán elkészültek, a kivitelezési árajánlatok bekérését és elbírálását követően azonban 2014. év őszén a kivitelezést nem lehetett elkezdeni, mert az árajánlatok mintegy
100-120 millió forinttal meghaladták az eredeti 510 millió forintos kivitelezési keretösszeget (saját rész+ TAO engedély). Tekintettel arra, hogy a ki/JHHOSSZ01-2428/2013. ikt. számú
„Határozat” már nem volt meghosszabbítható és 2015.06.30-án lejárt, ezért a kérelmet a 2015/16. évi TAO kérelemben ismételten beadtuk a 120 millió forinttal megemelt közvetlen
keretösszegre, mely a 2015. 12. 09-én kelt be/SFP-08428/2015/MLSZ „Határozat”-tal jóváhagyásra került. Reméljük, hogy az új engedéllyel a meglévő tervek szerint a 2016/2017-es
szezonban kivitelezhető lesz a Sportcsarnok. Az új – saját tulajdonú – Sportcsarnok átadása új dimenziókat fog nyitni az ARAMIS Sport Egyesület részére. 

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

Nincs ingatlanberuházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A személyi jellegű kifizetések időtartama: a./ A felnőtt csapatnál foglalkoztatott 4 főből 2 fő főállású alkalmazásban áll, 2 fő megbízási szerződéssel tevékenykedik. Mind a négy fő részére a
díjazás havonta kerül számfejtésre és a nettó jövedelem kifizetésre. A NAV felé történő adóbevallás, adó- és járulék befizetés úgyszintén havi gyakorisággal történik. Gépkocsi költségtérítést a
két főállású alkalmazottnak (vezetőedző és edző) tervezünk. b./ Az utánpótlás csapatoknál foglalkoztatott 6 fő közül 1 fő főállású alkalmazásban áll, 5 fő megbízási szerződéssel van
foglalkoztatva. Részükre a számfejtés és a nettó összeg kifizetése, valamint a NAV részére az adóbevallás, illetve az adók és járulékok befizetése havi gyakorisággal történik. Az utánpótlás
neveléssel kapcsolatban: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje: Garnitúra mez, nadrág, sportszár beszerzését utánpótlás (U-11; U-13; U-15; U-17; U-20) korosztályaink
számára a 2016-17 évi szezon beindulásáig 2016. augusztus-szeptember hóban tervezzük. Az öt korosztály részére a 20 darab futsal labdát folyamatosan, a rendelkezésre álló labdák
kopásával, meghibásodásával párhuzamosan kívánjuk beszerezni. Az egyéb kiegészítő sporteszközöket és felszereléseket úgyszintén folyamatosan a kopással és elhasználódással
párhuzamosan kívánjuk beszerezni. A strandfoci bajnokságban induló U-17 és U-19-es korosztály számára mez, nadrág, labda és egyéb kiegészítők megvásárlása a 2016-17 évi szezonra
2017. április hónapban esedékes. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének tervezett ideje: Gyógyszereket és diagnosztikai eszközöket negyedévenkénti, illetve szükség szerinti
beszerzéssel tervezzük biztosítani. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: Az országos bajnokságban induló U20 és U17-es korosztályoknál a sorsolástól és a távolságoktól
függően heti vagy két heti rendszerességgel kerülnek kifizetésre a dologi költségek. U-11; U-13; és U-15 korosztályban (Pest megyei selejtezők, majd országos döntő) az utaztatást elsősorban
szülői segítséggel biztosítjuk. A strandfoci bajnokságban induló U-17 és U-19-es korosztályokban a selejtező és döntő torna helyszínétől és időpontjától függően alkalmanként kerülnek
kifizetésre a költségek. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Sportlétesítmény, sportpálya bérleti költségek kifizetése havi rendszerességgel merül fel. 

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 2016-17-es idényben az MLSZ által kiírt Futsal U11, U13, U15, U17 és U 20-as korosztályban van lehetőségünk utánpótlás csapat indítására. A nyári időszakban a strandfoci bajnokságban
is indul Egyesületünk, a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan U19-es és U17-es korosztállyal, valamint a felnőtt csapattal nevezünk a küzdelmekre. A Budaörsön működő 12 óvodára, 5 általános
iskolára és középiskolára alapozva olyan széles tömegbázist alakíthatunk ki a FUTSAL számára Budaörsön, mely biztosítja az egyes korosztályok eredményes szereplését. Budaörsön olyan
FUTSAL utánpótlás bázist kívánunk kiépíteni, mely az egész magyar FUTSAL jövőjében meghatározó, pozitív szerepet játszhat. A felnőtt NBI-es csapat a magyar FUTSAL bajnokságban évek
óta meghatározó szerepet tölt be, mely a TAO szempontjából profinak minősül. Az NBI-es felnőtt csapatot hosszú távon is meghatározóan a saját nevelésű fiatal játékosokra kívánjuk építeni
és olyan színvonalon szerepeltetni hazai és nemzetközi viszonylatban is, hogy az húzóerőt jelentsen a fiatalok számára. A 2015-16-os szezonban ismét több olyan játékos is bemutatkozott
már a felnőtt NBI-es csapatban és játszik rendszeresen, akik az U20-as bajnokságban is szerepeltek. A budaörsi oktatási és sportintézmények, valamint a város már jelenleg is rendelkezik
városi sportcsarnokkal, öt iskolai tornacsarnokkal, öt szabadtéri FUTSAL pályával és két (FUTSAL-ra is alkalmas) nagypályával, de az Önkormányzat írásban kinyilvánított szándéka további
FUTSAL sportpályák építése. Az Önkormányzat segítségével és anyagi támogatásával tavaly újra pályáztunk az Illyés Gyula Gimnázium területén egy FUTSAL Sportcsarnok felépítésére,
melyről az 1.-es pontban már részletesen írtunk. Itt a mindennapos délelőtti testnevelés órák mellett lehetőség lesz egy valódi „FUTSAL Centrum” létrehozására, több FUTSAL edzés
megtartására, mellyel még több gyereket tudunk bevonni a budaörsi FUTSAL életbe. A gimnáziumban (és az általános iskolákban) a megemelt testnevelési óraszám lehetővé teszi a FUTSAL
tanrendbe történő beépítését is. Az MLSZ-szel előkészített megállapodás szerint ez a sportcsarnok lenne a nemzeti Futsal válogatottak felkészülési helye is. Egyesületünk alapvető feladatának
tekinti az utánpótlás nevelést, kiválasztást, tehetséggondozás fejlesztését, erősítését, a fiatal játékosok élvonalba juttatását. Ennek eredményeként 2-3 éven belül el kívánjuk érni, hogy az NBI-
es felnőtt csapat keretének 60-70 %-a saját nevelésű, fiatal játékos legyen. 

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

Megítélésünk szerint az ARAMIS Sportegyesület sportfejlesztési programja szakmailag megalapozott, a feltételei hosszútávon biztosíthatók, a várt előnyök és eredmények jelentős mértékben
elősegíthetik az MLSZ sportfejlesztési koncepciójának regionális és országos eredményességét, megvalósulását. A széleskörű utánpótlás nevelés és az erre épülő minőségi felnőtt sport
koncepciója általános népszerűséget és elismertséget ért el a budaörsi Önkormányzat és lakosság körében is. Az Önkormányzati, a TAO támogatás és az Egyesület saját bevételei révén,
hosszú távon is biztosíthatók a hatékony működés feltételei. Az Egyesület tevékenysége nem csak a szigorúan vett sport teljesítmény terén, hanem a gyermekek nevelése és egészséges
fejlődése szempontjából is rendkívül fontos. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk rá, hogy mindezt az oktatási, nevelési intézményekkel, és a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Vezetőedző Edző UEFA A Normál 160 12 246 645 Ft 69 061 Ft 3 788 467 Ft

Edző Edző UEFA B Normál 160 12 197 316 Ft 55 248 Ft 3 030 774 Ft

Orvos Egyéb Nem
releváns

Normál 64 10 39 463 Ft 11 050 Ft 505 126 Ft

Masszőr Egyéb Nem
releváns

EKHO 64 10 59 195 Ft 11 839 Ft 710 340 Ft

Gépkocsi költségtérítés Egyéb Nem
releváns

Egyéb 0 10 39 463 Ft 0 Ft 394 630 Ft

Vezetőedző (strandfoci) Edző UEFA A EKHO 80 4 197 316 Ft 39 463 Ft 947 117 Ft

Edző (strandfoci) Edző UEFA B EKHO 55 4 98 658 Ft 19 732 Ft 473 558 Ft

583 62 878 056 Ft 206 393 Ft 9 850 013 Ft

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

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Vezetőedző 369

Edző 1683

Vezetőedző (strandfoci) 369

Edző (strandfoci) 1683

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Vezetőedző A felnőtt csapat vezetőedzőjének a feladata a játékosok mérkőzésekre való felkészítése és az utánpótlás korosztályok szakmai munkájának összefogása.

Edző A felnőtt csapat edzésmunkájának levezetése a vezetőedző irányításával.

Orvos Az MLSZ által az NBI-ben előírt orvos biztosítása a bajnoki mérkőzéseken.

Masszőr A csapat mérkőzésre való előkészítése, bemelegítése és a sérülések kezelése céljából indokolt a masszőr.

Gépkocsi költségtérítés Az edzőknek az edzésekre és mérkőzésekre való eljutásához fizet az egyesület gépkocsi költségtérítést.

Vezetőedző (strandfoci) A felnőtt csapat vezetőedzőjének a feladata a játékosok mérkőzésekre való felkészítése és az utánpótlás korosztályok szakmai munkájának összefogása.

Edző (strandfoci) A felnőtt csapat edzésmunkájának levezetése a vezetőedző irányításával.

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)

4 850 006 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 5 000 006 Ft 5 000 006 Ft 9 950 013 Ft 10 000 013 Ft

be/SFP-11428/2016/MLSZ

2016-12-15 18:45 5 / 24



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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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)

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

2016/17 évad - 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)

0 Ft

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

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

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

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

U20 ARAMIS SE U20 20 futsal UP bajnokság futsal UP bajnokság Aktív

U17 ARAMIS SE U17 18 futsal UP bajnokság futsal UP bajnokság Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U15 Aramis SE U15 15 futsal UP torna Az egyesület már szerepelteti az MLSZ versenyrendszerében ezt a korosztályt. Aktív

U13 Aramis SE U13 12 futsal UP torna Az egyesület már szerepelteti az MLSZ versenyrendszerében ezt a korosztályt Aktív

U13 Aramis SE - SUPE U13 12 futsal UP torna Az egyesület már szerepelteti az MLSZ versenyrendszerében ezt a korosztályt Aktív

U11 Aramis SE U11 15 futsal UP torna U11 v. alatta Az egyesület már szerepelteti az MLSZ versenyrendszerében ezt a korosztályt Aktív

U11 Aramis SE - SUPE U11 12 futsal UP torna U11 v. alatta Az egyesület már szerepelteti az MLSZ versenyrendszerében ezt a korosztályt Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-11428/2016/MLSZ

2016-12-15 18:45 10 / 24



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

U19 ARAMIS SE U19 15 strandfoci strandfoci Aktív

U19 ARAMIS SE U19 0 strandfoci strandfoci Inaktív

U17 ARAMIS SE U17 15 strandfoci strandfoci Aktív

U15 ARAMIS SE U15 0 strandfoci strandfoci Inaktív

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

Sporteszköz edzőlabda (strandfoci) db 15 2 384 Ft 35 760 Ft

Sporteszköz futsal labda db 20 2 384 Ft 47 680 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 1 2 384 Ft 2 384 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 3 2 086 Ft 6 258 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 100 30 Ft 3 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 100 30 Ft 3 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 60 596 Ft 35 760 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 40 2 384 Ft 95 360 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 30 298 Ft 8 940 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 3 2 980 Ft 8 940 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 3 2 384 Ft 7 152 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 60 596 Ft 35 760 Ft

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

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

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve db 1 11 919 Ft 11 919 Ft

Gyógyszer masszázskrém db 2 1 788 Ft 3 576 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém db 2 1 788 Ft 3 576 Ft

Gyógyszer jégspray db 5 745 Ft 3 725 Ft

Gyógyszer tape db 120 596 Ft 71 520 Ft

Gyógyszer gazofix db 60 298 Ft 17 880 Ft

Gyógyszer kinesio tape db 15 596 Ft 8 940 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)

Budaörsi Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 1 788 Ft 12 10 214 560 Ft

Herman Ottó Általános Iskola Egyéb 1 514 Ft 22 10 333 080 Ft

1. sz. Általános Iskola Egyéb 1 514 Ft 4 10 60 560 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Budaörsi Városi Sportcsarnok Az egyesület utánpótlás csapatai edzésekre és mérkőzésekre használják.

Herman Ottó Általános Iskola Az egyesület utánpótlás csapatai edzésekre és mérkőzésekre használják.

1. sz. Általános Iskola Az egyesület utánpótlás csapatai edzésekre használják.
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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 369 EKHO 40 10 29 797 Ft 5 959 Ft 357 564 Ft

Edző 369 EKHO 40 10 23 838 Ft 4 768 Ft 286 056 Ft

Edző TANCPRO15-01461 Normál 80 10 29 797 Ft 8 343 Ft 381 402 Ft

Edző TANCPRO15-01461 Normál 75 10 23 838 Ft 6 675 Ft 305 126 Ft

Edző TANCPRO15-01465 Normál 80 10 29 797 Ft 8 343 Ft 381 402 Ft

Edző TANCPRO15-01465 Normál 80 10 29 797 Ft 8 343 Ft 381 402 Ft

Edző Folyamatban 1. Normál 70 10 23 838 Ft 6 675 Ft 305 126 Ft

Edző Folyamatban 2. Normál 70 10 23 838 Ft 6 675 Ft 305 126 Ft

Edző Folyamatban 3. Normál 87 12 29 797 Ft 8 343 Ft 457 682 Ft

Edző Folyamatban 4. Normál 87 12 23 838 Ft 6 675 Ft 366 152 Ft

Edző 7506 Normál 70 10 23 838 Ft 6 675 Ft 305 126 Ft

Egyéb Gépkocsi költségtérítés Egyéb 0 10 11 919 Ft 0 Ft 119 190 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

Gépkocsi költségtérítés Az edzőknek az edzésekre és mérkőzésekre való eljutásához fizet az egyesület gépkocsi költségtérítést.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

369 UEFA A U20 2 20

369 UEFA A U17 2 20

TANCPRO15-01461 MLSZ Grassroots C U17 2 20

TANCPRO15-01461 MLSZ Grassroots C U20 2 20

TANCPRO15-01465 MLSZ Grassroots C U15 2 15

TANCPRO15-01465 MLSZ Grassroots C U13 2 15

Folyamatban 1. MLSZ Grassroots C U13 2 15

Folyamatban 2. MLSZ Grassroots C U11 2 15

Folyamatban 3. MLSZ Grassroots C U11 2 15

Folyamatban 4. MLSZ Grassroots C U15 2 15

7506 MLSZ D U20 2 10

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 289 994 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 121 136 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek 595 939 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 608 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 595 939 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 951 354 Ft

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

Összesen 6 162 562 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)

5 529 206 Ft 57 002 Ft 114 000 Ft 5 700 208 Ft 633 356 Ft 6 276 562 Ft 6 333 564 Ft
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Általános Képzés

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

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

MLSZ Grassroots "C" 2 90 000 Ft

UEFA "A" tanfolyam 1 450 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam 2 460 000 Ft

1 000 000 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)

492 386 Ft 5 076 Ft 10 152 Ft 507 614 Ft 507 614 Ft 1 010 152 Ft 1 015 228 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 100 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 150 000 Ft

Utánpótlás-nevelés 114 000 Ft 114 004 Ft 57 002 Ft 171 002 Ft

Általános képzés 10 152 Ft 10 152 Ft 5 076 Ft 15 228 Ft

Összesen 224 152 Ft  336 230 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Általános képzés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Budaörs, 2016. 12. 15.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Soós Ferenc (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: Budaörs, 2016. 12. 15.
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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)

(27 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budaörs, 2016. 12. 15.

be/SFP-11428/2016/MLSZ

2016-12-15 18:45 21 / 24

file:///tmp/files/external/de_minimis_nyilatkozat.docx


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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 7 17%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 4 6 50%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 18 22 22%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 15 18 20%

Egyéb indikátorok

U20 fő 20 24 20%

U19 (strandfoci) fő 15 18 20%

U17 (strandfoci) fő 15 18 20%
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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 4 850 006 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 5 000 006 Ft 5 000 006 Ft 9 950 013 Ft 10 000 013 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 529 206 Ft 57 002 Ft 114 000 Ft 5 700 208 Ft 633 356 Ft 6 276 562 Ft 6 333 564 Ft

Képzés 492 386 Ft 5 076 Ft 10 152 Ft 507 614 Ft 507 614 Ft 1 010 152 Ft 1 015 228 Ft

- ebből általános képzés 492 386 Ft 5 076 Ft 10 152 Ft 507 614 Ft 507 614 Ft 1 010 152 Ft 1 015 228 Ft

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

Összesen 10 871 598 Ft 112 078 Ft 224 152 Ft 11 207 828 Ft 6 140 977 Ft 17 236 727 Ft 17 348 805 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 27 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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)

aramisse_alairasi_1461537197.pdf (Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2016-04-25 00:33:17) 9d70740f976f3c66ecd4dfce609328e0c62e61a111db4f4833e6bb1e92ee9850

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

aramisse_deminimis_nyilatkozat_al_1461763514.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 15:25:14) c5de42a79829790d27905eefe29493ce614b23092df2daf780ec583d061a70e2

Egyéb dokumentumok

aramisse_sportfejlesztesiprogramj_1461862781.doc (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-28 18:59:41) 23fa499f5856c3fc45ae67b41a1ba03599eda0f9b21a665d6d65a77df6c2bbde

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

aramisse_birosagi_1461537188.pdf (Szerkesztés alatt, 548 Kb, 2016-04-25 00:33:08) ee5f332770e7cc8f293a49f859e285189e692c8bdb42c202dc84ee41ac4ffd0e

(27 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

aramisse_atutalasi1.szemelyi_1461773231.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2016-04-27 18:07:11) 21370c7079b7503c047929b01d15f0c0ac597bcc2316a60ff0f3d0e4900cd64c

aramisse_atutalasi2.up_1461773235.pdf (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2016-04-27 18:07:15) eb0afe5a49dab8244b1ac060bb052188a54c996d897e527a7d0c31550291dbac

aramisse_atutalasi3.kepzes_1461773240.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-04-27 18:07:20) 1bedb0daa24f1257e75da1a75ebd5d1588749ff9d5db8cde5d0a7344e1040469

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

aramisse_koztartozasmentes_1461537204.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2016-04-25 00:33:24) 3042eff40127fb3ac449f872860603a5010d8825cafdf5f67cc65d096a01bfa6
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