
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Gyulai Termál Futball Club Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Gyulai Termál FC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2234

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB III-as  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19061292-2-04

Bankszámlaszám  11733027-20024413-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5700  Helység  Gyula

Út / utca  Zrinyi  Házszám  2

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5700  Helység  Gyula

Út / utca  Zrinyi  Házszám  2

Telefon  +36 30 648 01 79  Fax  -

Honlap  http://www.gyula.hu/TAOlabdarugas E-mail cím  galbacsm@gyula.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Galbács Mihály

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 648 01 79  E-mail cím  galbacsm@gyula.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Galbács Mihály +36 30 648 01 79 galbacsm@gyula.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 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 31,4 MFt 15,9 MFt 16,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,7 MFt 10,5 MFt 9,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 25,3 MFt 44,5 MFt 39,1 MFt

Egyéb támogatás 13,5 MFt 13 MFt 14,5 MFt

Összesen 74,9 MFt 83,9 MFt 79,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 24 MFt 37,3 MFt 33,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 9 MFt 4 MFt 5,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 28,4 MFt 35,5 MFt 34,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,8 MFt 3,4 MFt 2,5 MFt

Összesen 63,2 MFt 80,2 MFt 75,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 32,7 MFt 34,7 MFt 33,1 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 7 504 568 Ft 150 091 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

607 763 Ft 12 155 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 453 252 Ft 89 065 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

20 596 161 Ft 411 923 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 33 109 762 Ft 662 195 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 gyulai utánpótlás nevelés több évtizede meghatározó szerepet tölt be Békés Megye labdarúgó sportéletben. Munkánkat rövid, közép és hosszú távú célok
meghatározása mellett végezzük, pontos feladatleírásokkal és határidőkkel. Fontosnak tartjuk, hogy minden korosztályhoz megtaláljuk a legmegfelelőbb
szakembereket, akik mind pedagógiailag, mind szakmailag megfelelnek a magas szintű elvárásoknak. A minőségi szakmai munkához elengedhetetlen a
gyermekbarát létesítményi környezet és a korszerű sporteszköz ellátottság. Három éve került sor a szervezeti struktúra átalakítására, melynek során az
Egyesületen belülre került az utánpótlás-nevelés, így sokkal hatékonyabban lehet elérni kitűzött céljainkat. A felnőtt és az utánpótlás korosztály
finanszírozásban, anyagi stb. feltételekben az átlátható működéshez szükséges mértékben elkülönül, mégis biztosított az együttműködés komplex megléte.
Az elmúlt években egyesületünk minden korosztálya részt vett a labdarúgás területén kiírt különböző versenyprogramokban. Programunk célja a
tömegesítés, ezen belül a tehetséges fiatalok kiválasztása és felfelé áramoltatása. Fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás nevelést a szülők anyagi
helyzetétől függetleníteni tudjuk. Alapelvünk az egészséges életmód kialakítása és a rendszeres mozgás biztosítása, képzés és nevelés egységének
megteremtése, egyéniségek kinevelése, a futball legátfogóbb megtanítása. Sportfejlesztési koncepciónk alapelve, hogy elnyert támogatás segítségével a
sportági felkészítést és a versenyeztetést a legmagasabb színvonalon valósítsuk meg. A különböző korosztályok képzési programját a képzésben résztvevők
összehangolt munkájával, egységes szakmai koncepció alapján valósítsuk meg. A hangsúlyt az utánpótlás korosztályok erősítésére helyezzük. Célunk, hogy
fiataljaink a sportágat akár versenyszerűen és életvitelszerűen űzhessék. 

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

A korábbi tao programokban jelentős infrastrukturális beruházások szerepeltek. A most befejező ütemmel elértük, hogy a városi sporttelepen - ahol a
labdarúgás a domináns - olyan fejlesztések valósultak meg, mellyel a város joggal büszkélkedhet. A szülők kulturált körülmények között tudhatják gyerekeik
sportolását. A fejlesztés során vonzó környezet alakult ki. A sporttelepen 4 nagyméretű pálya van, melyből egy műfüves. Két pálya rendelkezik világítással.
Két kisméretű, használt műfűvel borított kispálya van, melynek a borítását később fel kell újítani. Gyula városrésze Gyulavári, amely önálló település volt
1977-ig, az egyesülésig. Gyulavárinak önálló megyei csapata volt mindig. A gyulavári pályát 1952-ben alakították ki a kastyély parkjából. A nagyméretű füves
pálya jó minőségű. Az öltöző sajnos már használatra alkalmatlan le kellene bontani. A városi sporttelep pályái túlzsúfoltak (felnőtt, utánpótlás bajnoki,
edzés, női nagypályás csapat bajnoki, edzés, városi nagypályás bajnokság mérkőzései stb.)A vári lakók kérése találkozott a szakmai igénnyel, így Gyula
város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy az egyesület a gyulavári pályán a régi öltözőt lebontva, a kor követelményeinek megfelelő öltözőt építsen a tao
támogatásával. A gyulavári pálya a város tulajdonát képező Gyulasport Nonprofit kft nyilvántartásában van. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama a 2015/16-os bajnoki évaddal megegyező. A fejlesztési feladatok rendelkeznek építési engedéllyel. A projekt jóváhagyása illetve a
támogatási szerződések megléte után akár ebben az évben is elkészülhetnek a beruházási elemek. Az utánpótlás-nevelés jogcímen elszámolható összeg -
jóváhagyás esetén - nyugodt feltételeket biztosít a programban foglalt célok megvalósításához. Ez előző programokkal együtt egy jelentős minőségi ugrást
tudunk biztosítani. 

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 Gyulai Termál Fc. utánpótlás nevelése hosszú idők óta meghatározó szerepet tölt be Békés megye labdarúgó életében. Egyesületünk jelenleg is
alközpontként működik. Egyesületünk ennek megfelelően építette fel szakmai koncepcióját,amely az emelt szintű szakmai munka megvalósításához
elengedhetetlen. Szakmai koncepciónk kiemelt feladatai: 1., Hosszú távon a következő csapatok működtetését tervezzük: U-6,U-7,U-8,U-9,U-10,U-11,U-12,U-
13,U-14,U,15,U-17,U-19. 2., Tömegesítés, amelyet elsősorban a 6-12 éves korosztályokban szeretnék megvalósítani, az óvodák, az általános iskolák
bevonásával együttműködési megállapodásokkal, valamint a környező települések tehetséges játékosainak saját korosztályos csapatainkba való
átigazolásával, és ezzel magasabb szintű képzés biztosítása. 3., Kiemelt minőségi képzés biztosítása az U-12,U-13,U-14,U-15 korosztályokban, ahol a legfőbb
cél felkészíteni a játékosokat az akadémiai csapatokban való szereplésre. 4., Egyéni képzés megvalósítása, a korosztályonként legtehetségesebb gyerekekkel
való külön foglalkozás,ill. edzések keretében. 5., Csapataink versenyeztetése: Bozsik Program: U-6,U-7,U-8,U,9,U-10,U-11,U-12,U-13 U-6,U-7,U-8,U-9 grassroots
program. NB. II-es bajnokságban való részvétel: U-14,U-15,U-17,U-19. 6., Szakmai munkánk minőségének folyamatos fejlesztése: az előírt képzettségek
megszerzése, szakmai továbbképzéseken való kötelező részvétel, minél több pedagógus végzettségű edző alkalmazása. 7., A Gyulai Termál Fc. NB. III-as
felnőtt csapatába minél több saját nevelésű játékos beépítése,szerepeltetése. 

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

A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások esetében szükséges rögzíteni, hogy pozitív hatásokról van szó. A társadalmi hatásoknál elsőként a fiatalok
esetében elérhető nevelő, motiváló, számukra értelmes célokat biztosító hatásokat kell kiemelni. A sportolás, mint egészségmegőrző, egészségjavító
tevékenység alternatívát kínál a káros szenvedélyekkel szemben, kimozdítja a számítógép előtt időző generációt. Elősegíti a pozitív értékek köré szerveződő
közösségek létrejöttét, megerősíti a már meglévő közösségeket. Elősegíti a felnövő generációkból, illetve az edzőkből kialakuló követendő példák,
példaképek létrejöttét, ezáltal egy sokkal erősebb érzelmi értelmi kötődésű utánpótlás-nevelési rendszer kialakulását. A sportfejlesztési program egyben
elősegíti az óvodai és a kis iskolai nevelés minőségének emelését, fegyelmezettségre, sportosságra nevelő hatásai könnyebbé teszik ezen intézmények
pedagógiai munkáját is. Gazdasági hatásai szintén pozitívek, s többnyire a társadalmi hatásokra vezethetők vissza. Az egészségesebb életmódra nevelés
csökkenti a társadalom későbbi orvosi kiadás-igényét, mérsékli a szenvedélybetegekre, rehabilitációjukra fordítandó források mértékét. Pozitív anyagi,
gazdasági hatás jelentkezik az utánpótlás-nevelés feltételeinek terén, mely egy önmagát gerjesztő folyamatként több érdeklődőt, majd több támogatást,
majd magasabb szintű munkát eredményez, mely ismét több jelentkezőt, több támogatást, több feltétel jelentős javulását eredményezi. A jobb utánpótlás
jobb felnőtt csapatot, így színvonalasabb szórakozást, több játékos-értékesítési és jegyár-bevételt generál, s ez egy önmagát hosszú távon eltartani képes
labdarúgó-klub alapjait is megteremti.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

vezető edző Edző UEFA A EKHO 160 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft

technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

gyúró-szertáros Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

erőnléti edző Edző Egyéb EKHO 88 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

kapusedző Edző UEFA B EKHO 88 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

656 60 1 000 000 Ft 232 000 Ft 14 784 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

vezető edző Az NB III-as felnőtt csapat szakmai munkájának felelőse, tervezi és szervezi a felnőtt csapat szakmai programját, irányítja a szakmai
stábot, kapcsolatot tart az egyesület utánpótlás edzőivel.

technikai
vezető

A technikai vezető (intéző) végzi az egyesület és az MLSZ, más egyesületekkel való kapcsolattartást. Intézi az igazolásokat, egyeztet a
mérkőzések résztvevőivel, intézi a közlekedési eszközöket.

gyúró-
szertáros

Az egyesület labdarúgóinak mérkőzésre való felkészítését, gyúrását. Sérüléseket ellátja. Feladata a szertárosi feladatok ellátása. Mosás
intézése, felszerelés rendezése.

erőnléti edző A mai labdarúgásban rohamosan fejlődő terület, kiemelten fontos a játékosok megfelelő kondicionális felkészítése, amely egyre inkább
specializálódik, ezért fontos külön erre a területre szakosodott szakember alkalmazása.

kapusedző A kapusok felkészítése speciális terület, amely külön szakember alkalmazását követeli meg az egyesületektől.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

7 279 432 Ft 75 046 Ft 150 091 Ft 7 504 568 Ft 7 504 568 Ft 14 934 091 Ft 15 009 137 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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

lap-top db 2 150 000
Ft

300 000 Ft

Honlap önálló honlap készítése db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Öltözőfelszerelés játékvezetői öltöző felújítása db 1 400 000
Ft

400 000 Ft

850 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

lap-top Az egyesületnél szükséges a technikai vezető valamint az utánpótlás szakmai vezetőjének mobil számítógépet biztosítani.
Az ügyintézéshez, az utánpótlás meccsek lebonyolítását segíti. Szükség esetén a játékvezetői információk továbbítása is
ezen történhet.

önálló honlap készítése Eddig nem rendelkeztünk önálló honlappal. A szakmai munka, a nézők tájékoztatása megkívánja, hogy az egyesület - a
többi egyesülethez hasonlóan - a szükséges tájékoztatást, háttér információt biztosítsa.

játékvezetői öltöző
felújítása

A korábbi fejlesztés során a játékvetői öltöző fürdője, WC-je felújításra került. Szükséges, hogy a játékvezetői öltöző is
felújításra kerüljön (berendezés, informatika).

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)

589 530 Ft 6 078 Ft 12 155 Ft 607 763 Ft 260 470 Ft 862 155 Ft 868 233 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Öltözőépület
ép.

új öltöző építése 2015-08-01 2016-06-30 2016-06-30 28 805 203
Ft

Pálya infr.
bőv.

öltözőhöz járda építése 2015-08-01 2016-06-30 2016-06-30 1 660 192
Ft

Pálya infr.
bőv.

külső közművek 2015-08-01 2016-06-30 2016-06-30 2 899 999
Ft

Tervezési díj kiviteli terv elkészítése 2015-07-01 2015-07-31 2016-06-30 1 668 000
Ft

35 033 394
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

új öltöző építése Gyula városa és Gyulavári település 1977-ben lett összevonva. Ebben a városrészben a kastély volt parkjában van egy
nagypályás jó minőségű füves pálya, melyet 1952-ben létesítettek. Megyei bajnokságban szereplő csapatok használták.
Az öltözője használhatatlan, bontásra érett. Öltöző hiányában a pályát nem lehet használni. A városi sporttelepen 1
műfüves és 3 füves nagypálya van. A jelenlegi igényeket (felnőtt, utánpótlás bajnoki, edzés, városi nagypályás bajnokság,
női nagypályás bajnoki, edzés, rendezvények) nem tudjuk kielégíteni. A programban a gyulavári városrész pályáján új
öltöző készülne. Ezáltal teljessé válna a labdarúgás infrastruktúrája Gyulán. Ha a városrész lakói igénylik, megyei III-ban
indítanánk csapatot feljutást célul tűzve.

öltözőhöz járda építése Az új öltöző építéshatósági jóváhagyása során előírtak egy mozgáskorlátozott WC-t. Ehhez szükséges korláttal ellátott
rámpa kialakítása. Az új öltöző nem a régi helyén épül, ezért a megközelítéséhez új nyomvonalú járdát kialakítani.

külső közművek A program szerint a régi épület elbontásra kerülne. A műemlékvédelmi szempontok figyelembe vétele miatt (a kastélyt ne
takarja el az épület) új helyen épülne fel az új öltöző. Az új hely miatt az épületen kívüli infrastruktúra is kiépítésre
kerülne. A szennyvíz rákötésre kerülne a városi hálózatra.

kiviteli terv elkészítése Az engedélyes terv költségeit az egyesület viselte. Ha a program nyerne, akkor külön tételben kerülne feltüntetésre a
kiviteli terv költsége a szakági tervekkel. Ezzel a kivitelezés a tervezett minőségben készülhetne el.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Öltözőépület
ép.

új öltöző
építése

Öltöző 5700
Gyula
Széchenyi
u.
69

9773 hrsz 141 Bérelt

Pálya infr.
bőv.

öltözőhöz
járda építése

Egyéb 5700
Gyula
Széchenyi
u
69

9773 Bérelt

Pálya infr.
bőv.

külső
közművek

Egyéb 5700
Gyula
Széchenyi
u
69

9773 Bérelt

Tervezési díj kiviteli terv
elkészítése

Egyéb 5700
Gyula
Széchenyi
u.
69

9773 Bérelt
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Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 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

2015/16 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.

5.sz. Általános iskola
tornaterme

Egyéb 5700
Gyula
Nürnbergi u.
2

5615
hrsz

576
m2

Bérelt 15 3 810 Ft 10

Implom József Ált. Iskola
gtornaterme

Egyéb 5700
Gyula
Béke sgt
49

4736
hrsz

200
m2

Bérelt 20 3 810 Ft 10

Erkel Ferenc Gimnázium
tornaterme

Egyéb 5700
Gyula
Kossouth tér
5

6183
hrsz

620
m2

Bérelt 10 3 810 Ft 10

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 tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 4 319 654 Ft 44 533 Ft 89 065 Ft 4 453 252 Ft 1 908 537
Ft

6 317 256 Ft 6 361 789 Ft

Utóf. 19 978 277 Ft 205 962 Ft 411 923 Ft 20 596 161 Ft 8 826 926
Ft

29 217 126 Ft 29 423 088 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Bozsik egyesületi U11 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 23 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 24 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 GYULAI TERMÁL FC U14 20 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U15 GYULAI TERMÁL FC U15 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U17 GYULAI TERMÁL FC U17 24 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U21 GYULAI TERMÁL FC U21 28 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U7 Bozsik egyesületi U7 24 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 21 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 25 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U17 GYULAI TERMÁL FC U17 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U15 GYULAI TERMÁL FC U15 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U13 GYULAI TERMÁL FC U13 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U11 GYULAI TERMÁL FC U11 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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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)

Sporteszköz 3-as labda db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz 4-es labda db 40 2 800 Ft 112 000 Ft

Sporteszköz 5-ös labda db 80 4 500 Ft 360 000 Ft

Sporteszköz ügyességi létra db 4 10 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz megkülönböztető mez szett 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz háló 7x2 m-es kapuhoz pár 3 30 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz háló 5x2 m-es kapuhoz pár 3 15 000 Ft 45 000 Ft

Sporteszköz labdatartó háló 1 db-os db 12 1 500 Ft 18 000 Ft

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

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

Gyógyszer kenőcsök,krémek, jégzselé szett 1 200 000 Ft 200 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Iskolai tornaterem Implom Bay 5-ös
iskolák

Egyéb 3 810 Ft 48 6 1 097 280 Ft

Műfüves pálya városi sportelepen Műfüves
pálya

1 974 Ft 43 6 509 292 Ft

füves pálya a sporttelepen Élőfüves
pálya

1 974 Ft 40 6 473 760 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Iskolai
tornaterem
Implom Bay 5-
ös iskolák

Gyula városában az oktatási intézményeknél van a tornaterem. A létesítményeket a Polgármesteri Hivatal üzemelteti. A mindennapos
testnevelés miatt a szabad tornatermi idő kevés. Az egyesület által használt tornaterem után a teljes igénybevétel egy részét
kiszámlázzák. Az időjárás miatt a fiatal korosztály veszi igénybe a tornatermeket.

Műfüves pálya
városi
sportelepen

A városi sporttelepen létesült nagy műfüves pálya kihasználtsága teljes. Az utánpótlás veszi igénybe edzésre. Rossz idő esetén a
bajnoki meccsek és edzések itt kerülnek lebonyolításra. Csak egy részét számlázza ki a város tulajdonát képező Gyulasport Kft.

füves pálya a
sporttelepen

A sporttelepen 3 nagy füves pálya van. Rendszeresen használva van. A Gyulasport Kft csak a használt egy részét számlázza ki.
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2015/16 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 1310 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző TANC1314-00450 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző TANC1314-00468 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző PL-3641 EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző 1767 EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző PL-3639 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző HU-3502 EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző PL--0749 EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző HU-3625 EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző HU-505 EKHO 160 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft

Edző 0869 EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző 1782 EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző 554/2007 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1310 UEFA B U7 20 24

TANC1314-00450 Egyéb U7 20 21

TANC1314-00468 Egyéb U9 20 25

PL-3641 UEFA B U11 20 15

1767 UEFA B U11 20 23

PL-3639 Egyéb U11 20 20

HU-3502 UEFA B U13 20 24

PL--0749 UEFA B U14 20 20

HU-3625 UEFA B U15 20 16

HU-505 UEFA A U17 40 24

0869 UEFA B U21 20 28

1782 UEFA B U21 20 0

554/2007 Egyéb U21 20 0
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 145 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 200 000 Ft

Személyszállítási költségek 3 000 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 240 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 080 332 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 950 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 28 080 000 Ft

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

Összesen 35 795 332 Ft

2015/16 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)

32 116 470 Ft 331 098 Ft 662 195 Ft 33 109 762 Ft 3 678 862 Ft 36 457 527 Ft 36 788 625 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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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Szakképzés

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

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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 150 091 Ft 150 091 Ft 75 046 Ft 225 137 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 155 Ft 12 155 Ft 6 078 Ft 18 233 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 89 065 Ft 89 065 Ft 44 533 Ft 133 598 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 411 923 Ft 411 923 Ft 205 962 Ft 617 885 Ft

Utánpótlás-nevelés 662 195 Ft 662 195 Ft 331 098 Ft 993 293 Ft

Összesen 1 988 144 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Az elkészítendő Sportfejlesztési Program szempontrendszerének, prioritásainak, tartalmának, felépítésének
számbavétele, meghatározása, valamint Megbízóval történő szóbeli egyeztetése. Támogatási kérelem összeállítása.
Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges
jogorvoslati kérelem. A támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás
elősegítése a támogatási folyamat egyéb érintettjeivel (p. támogató, sportigazgatási szervezet, adóhatóság). A támogatás
szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási, jelentési és
monitoring tevékenység ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az elkészítendő Sportfejlesztési Program szempontrendszerének, prioritásainak, tartalmának, felépítésének
számbavétele, meghatározása, valamint Megbízóval történő szóbeli egyeztetése. Támogatási kérelem összeállítása.
Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges
jogorvoslati kérelem. A támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás
elősegítése a támogatási folyamat egyéb érintettjeivel (p. támogató, sportigazgatási szervezet, adóhatóság). A támogatás
szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási, jelentési és
monitoring tevékenység ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Az elkészítendő Sportfejlesztési Program szempontrendszerének, prioritásainak, tartalmának, felépítésének
számbavétele, meghatározása, valamint Megbízóval történő szóbeli egyeztetése. Támogatási kérelem összeállítása.
Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges
jogorvoslati kérelem. A támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás
elősegítése a támogatási folyamat egyéb érintettjeivel (p. támogató, sportigazgatási szervezet, adóhatóság). A támogatás
szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási, jelentési és
monitoring tevékenység ellátása.

Tárgyi utófinanszírozott Az elkészítendő Sportfejlesztési Program szempontrendszerének, prioritásainak, tartalmának, felépítésének
számbavétele, meghatározása, valamint Megbízóval történő szóbeli egyeztetése. Támogatási kérelem összeállítása.
Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges
jogorvoslati kérelem. A támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás
elősegítése a támogatási folyamat egyéb érintettjeivel (p. támogató, sportigazgatási szervezet, adóhatóság). A támogatás
szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási, jelentési és
monitoring tevékenység ellátása.

Utánpótlás-nevelés Az elkészítendő Sportfejlesztési Program szempontrendszerének, prioritásainak, tartalmának, felépítésének
számbavétele, meghatározása, valamint Megbízóval történő szóbeli egyeztetése. Támogatási kérelem összeállítása.
Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges
jogorvoslati kérelem. A támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás
elősegítése a támogatási folyamat egyéb érintettjeivel (p. támogató, sportigazgatási szervezet, adóhatóság). A támogatás
szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási, jelentési és
monitoring tevékenység ellátása.
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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: Gyula, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Galbács Mihály (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Gyula, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám 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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

Kelt: Gyula, 2015. 04. 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 15 15 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 14 15 7%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 4 5 25%

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 28 28 0%

U18 fő 24 24 0%

U17 fő 16 16 0%

U16 fő 20 20 0%

U15 fő 24 24 0%

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 támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 7 279 432 Ft 75 046 Ft 150 091 Ft 7 504 568 Ft 7 504 568 Ft 14 934 091 Ft 15 009 137 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 24 887 461 Ft 256 573 Ft 513 143 Ft 25 657 176 Ft 10 995 933 Ft 36 396 537 Ft 36 653 110 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

589 530 Ft 6 078 Ft 12 155 Ft 607 763 Ft 260 470 Ft 862 155 Ft 868 233 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 319 654 Ft 44 533 Ft 89 065 Ft 4 453 252 Ft 1 908 537 Ft 6 317 256 Ft 6 361 789 Ft

- ebből utófinanszírozott 19 978 277 Ft 205 962 Ft 411 923 Ft 20 596 161 Ft 8 826 926 Ft 29 217 126 Ft 29 423 088 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

32 116 470 Ft 331 098 Ft 662 195 Ft 33 109 762 Ft 3 678 862 Ft 36 457 527 Ft 36 788 625 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 64 283 362 Ft 662 716 Ft 1 325 429 Ft 66 271 507 Ft 22 179 364 Ft 87 788 155 Ft 88 450 871 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab)

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

alairasicimpeldany_1430125557.pdf Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2015-04-27 11:05:57)
9532133ca681f766cf82604e856ccea156dbd22f37c9cff4ae593fe61aa5a928

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

beruh.finansztervenyilatkozat_1430228827.pdf Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2015-04-28 15:47:07)
27aa5d29b6c8ff6c6510acd5a77f05b6a505e22fed43fae454b55c25eedb8027

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasmodjanyilatkozat_1430227441.pdf Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2015-04-28 15:24:01)
433b4b4566bc31259ea78f84d9937e8d281d144febe9174206819ff75d0962f8

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

kivonatatorvenyszekinyilv._1430125514.pdf Szerkesztés alatt, 536 Kb, 2015-04-27 11:05:14)
34aed0c17e57ee5b58b378ae6a56c41dc2fc6ce37372baa6ec7573c71b630f81

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

elj.dijutalasa_1430306474.pdf Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2015-04-29 13:21:14) 7eb6912a10a433028eaff0902fb8d9f0283a136d30a21878f6c086a78a4e7996

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

adoigazolas_1430125597.pdf Szerkesztés alatt, 583 Kb, 2015-04-27 11:06:37) a6c5cf25dd0df5d561cb04cec2812ac6cdd0d9a408f0186d49abb917966ea4cd

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

egyebeng.kot.nyilatkozat_1430227308.pdf Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2015-04-28 15:21:48)
75487bda4ddc148732ff67efadcb23bab605b2746f1e274e4e46a02f414306dd

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

testuletihatarozat_1430227146.pdf Szerkesztés alatt, 268 Kb, 2015-04-28 15:19:06)
3aec92b33804048193089eabd1224c435fde5660f8adff5db83e4e17405f3e68

epitesiengedely_1430227107.pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-28 15:18:27) 44f358a975101a856ea79f239aaefa80bcf9cce1ab7332b6e8233c58a0b678bf

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

bereltv.masjogc.haszn.ingatlnyil_1430292305.pdf Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2015-04-29 09:25:05)
53cc964e1f85376cfc2066334b418eef8e76db11fe8151660be6314827ba9a7b

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

tulajdonilap_1430226981.pdf Szerkesztés alatt, 471 Kb, 2015-04-28 15:16:21) e4f7e4bb01b14807db2738f81b69b6057e2e6fd9691bb67f0d06bdaf5c07916e

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

elozeteshozzajaruolas_1430292098.pdf Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2015-04-29 09:21:38)
473c0589c5bc73b8b92e8cc561a8fef6c54081e08d5dd4450c0d53d2694714f8

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

tervezoiszerzodeskiv.tervre_1430227597.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 15:26:37)
e527f596775a7e455d392ede6ebdb25c472a042cb9b76eccbe9302403497c80e

kulsokozmuvekteteleskoltsegvetes_1430227580.pdf Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2015-04-28 15:26:20)
f46bc2ee5b0bbe65938f3933c3e61452d58110a78a8bd3f81be2b0fdf9971ee6

jardateteleskoltsegvetese_1430227550.pdf Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2015-04-28 15:25:50)
8f9b1539a25c847b6004e54a10d564f272f00594e52f0f8ee1c770ef1f2d7cbc

oltozozoteteleskoltsegvetese_1430227537.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-28 15:25:37)
c3ca05f72b6ed53e99e691e56d5177e7a8e466e97fd390ce2ff46c9d9d609bbd

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

e-2alaprajz.pd_1430228937.pdf Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2015-04-28 15:48:57)
9fb0e0bc6ee93e689d1cfc1f3c927b84014865d4d5db3b87493d9e29b9632d65
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e-3metszetek.pd_1430228949.pdf Szerkesztés alatt, 432 Kb, 2015-04-28 15:49:09)
acfa6107ba509888063fefef1a0bb665d6daf30c08f8302adeae5921a2b36261

e-4homlokzatok.pd_1430228958.pdf Szerkesztés alatt, 761 Kb, 2015-04-28 15:49:18)
e820a559e6858785736c44b71b5280bd122a2ca7af42cc58b6b7239cd5d0fa00

e-5latvanytervek.pd_1430228965.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-28 15:49:25)
41830b4d7c803d6f2d0e6e9a83768e6dce8da73a25c025a578e6f7542241f248

muszakileirasosszeszerkesztett_1430228973.pdf Szerkesztés alatt, 431 Kb, 2015-04-28 15:49:33)
da6087cb6e6b398c34553d8203633af71bfb2a1426f5907e6c94d1763e76862c

e-1helyszinrajz.pd_1430228931.pdf Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2015-04-28 15:48:51)
9bf9e52dc445766d52a24c1f07aedd52d11e840f74ac8ef26659cedf5ba29dae
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