
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tótkomlósi Torna Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  TTC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  484

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19976543-1-04

Bankszámlaszám  11733182-20041597-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5940  Város  Tótkomlós

Közterület neve  Kossuth Lajos utca  Közterület jellege  utca

Házszám  24  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5940  Város  Tótkomlós

Közterület neve  Kossuth Lajos utca  Közterület jellege  utca

Házszám  24  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 868 58 73  Fax  

Honlap  http://totkomlositc.5mp.eu/web.php?
a=totkomlositc

 E-mail cím  totkomlositc@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  László Dávid

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 868 58 73  E-mail cím  laszlodawson@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

László Dávid +36 30 868 58 73 totkomlositc@gmail.com

Vetró Attila +36 20 253 92 95 attila.vetro@gmail.com

Czollner Gábor +36 30 248 41 11 czollnergabor83@gmail.com

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

Hivatalos név 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 5,35 MFt 4 MFt 4,2 MFt

Állami támogatás 1,091 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,315 MFt 0,672 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 19 MFt

Egyéb támogatás 8,69 MFt 0,067 MFt 0,5 MFt

Összesen 15,446 MFt 4,739 MFt 24,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4,47 MFt 0 MFt 0,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,876 MFt 0,876 MFt 1,2 MFt

Anyagköltség 15,553 MFt 1,568 MFt 1,75 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,272 MFt 1,424 MFt 1,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,372 MFt 0,1 MFt

Összesen 21,171 MFt 4,24 MFt 5,15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,7 MFt 0,9 MFt 1,3 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 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 480 644 Ft 89 613 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 075 529 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 296 730 Ft 185 935 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 Tótkomlósi Torna Club 1926-ban alakult, azóta folyamatosan szerepel versenyrendszerben. Csapatai NB3-as bajnokságban is szerepeltek, 1950-ben NB3
bajnokságot is nyertek, illetve a megyei bajnokság dobogóira is több alkalommal állhattak fel. Az elmúlt években mind szakmailag, mind gazdasági szempontból
visszaesett egyesületünk. Fiatal csapat vette át 2015-ben az egyesület elnökségi munkáját, amelynek 2016-ra sikerült pénzügyileg stabilizálni az egyesületet. Ennek
ellenére érezhető az eredményeken és a körülményeken az elmúlt évek rossz vezetése. A felnőtt csapatunk játékosállománya gyenge és hiányzik a megfelelő
minőségű utánpótlás az U-19-es korosztályunkban. Ennek ellenére vannak bíztató jelek, hiszen 2014/2015-ben U-14-es csapatunk bajnok lett az 5. csoportban.
Gólkirályt is mi „adtuk” ennek a kvartettnek, Koleszár János személyében aki, egyesületünk egyik legnagyobb ígérete! A gyerekek a megyei döntőt nem tudták
megnyerni, de szereplésük, hozzáállásuk és mentalitásuk követendő lehet minden korosztály számára! 83 utánpótláskorú játékosunk van (18év alatti) és több mint 30
felnőtt korú. Összesen 8 csapat képviseli az egyesületünket: U-7, U-9, U-11, U-13, U-14, U-16, U-19, és a Felnőttek. A sporttelepen 2 nagyméretű pálya található,
amiből jelenleg a center pálya kiváló állapotban van, csak a hozzá tartozó cserepadok és a lelátó hagy némi kívánni valót maga után, míg II. pályánk gondozásra
szorul, amely elég nehézkes mivel az öntözőrendszer nincs még kiépítve jelenleg sem. Tekintettel arra, hogy 8 csapatunk, illetve a Békéssámson SK használja
pályáinkat, létfontosságú, hogy II. pályánk minőségét feljavítsuk és megfelelő licencet szerezzünk a versenyeztetéshez. Így gyakorlatilag egy túlterhelten center
pályán zajlik a csapatok felkészítése, illetve versenyeztetése, amely az év legnagyobb részében éppen emiatt kifogásolható állapotba kerül. A Center pálya mellett
található egy fedetlen beton lelátó, ami szintén rossz állapotban van. Ennek ellenére a hazai mérkőzéseken mindig népes szurkoló táborral telik meg. A 2011-es
Békés megyei első osztály statisztikái szerint a TTC mérkőzésein volt a legmagasabb nézőszám a hazai találkozókon, amely az elmúlt években csökkenést mutatott.
A 4 éve újított öltöző egy kis épületből áll, amiben 3 egyenként alig 15m2-es helység biztosítja a játékosok átöltözését, mérete miatt problémát okoz, elsősorban az
utánpótlás tornák lebonyolítása során, amikor is 40-50 gyermek öltözését, tisztálkodását kell megoldani. 

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

Sportfejlesztési programunk keretében 4 db cserepadot szeretnénk, melyből 2 db a center pályához tartozó cserepadok cseréjét, míg a másik 2 db a II. számú
pályánk MLSZ által támasztott licence feltételek miatt vállt indokolttá. Ezen ingatlan beruházások nem engedély köteles tevékenységnek minősülnek. Jelenleg a II.
számú pályánál cserepad nem található. A center pályához tartozó cserepadok cseréje azért indokolt mert a jelenlegiek szerkezet el korrodálódott, burkolata több
helyen sérült. Terveink szerint 4. db egyedi gyártású kispadot építtetnénk, melyek min 9 fő számára biztosítanának ülőalkalmatosságot darabonként. Az új
cserepadok 6x4 db csavarral kerülnek rögzítésre a beton talapzathoz. A vázszerkezet S235 anyagminőségű acélból készül, melynek felülete 1 réteg alapozóval és
két rétegben festékkel kerül kezelésre a korrózió védelem érdekében. Az oldalablakok, az ívelt hát- és tetőoldal 10 mm-es plexiből készül. Az ülő felület fa borítású.
Szeretnénk még ingatlan beruházás részeként megépíteni a II. pálya körüli korlátot, amely minden oldaltól 5 méter távolsgában kerülne telepítésre. A centerpálya
felőli rész 145 méteren a locsoló rendszerünkhöz is kapcsolódna, ezért annak kialakításában a felső korláterem teljes hosszában víz elvezetésre is alkalmas lesz. Az
időjárási viszonyoktól is függően terveink szerint még 2017 februárjában, a tavaszi szezon megkezdése előtt megkezdődnek és még abban a hónapban be is
fejeződnek a munkálatok, melyek nem építési engedély köteles tevékenységnek minősülnek. Terveink szerint 2017. március 01-re megtörténhet a 4 db cserepad és
a korlát pénzügyi teljesítése és a kapcsolódó részelszámolások benyújtása. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama 2016-2017-es projektévre vonatkozik, melynek részeként a támogatott sportfejlesztési program keretében szeretnénk a center pályához tartozó
cserepadokat lecserélni, és II. számú pályánkhoz újakat építeni. Ennek részeként egyedi gyártású, az MLSZ szabályzatának és a pályahitelesítés követelményeinek
megfelelő cserepadok készülnének. Továbbá szeretnénk a II. pályá köré biztonsági korlátot építeni, melynek a locsoló rendszer részeként is szerepe lenne.
Szeretnénk sporteszközöket és sportszereket beszerezni, 2db kisbuszt, és informatikai eszközököt. Az ehhez szükséges projekt-tevékenységek és becsült szükséges
megvalósítási idők a következőek: 1. lépés - Felkeressük az egyesületünket pártoló vállalkozásokat a sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges TAO
támogatás előteremtéséhez, illetve reprezentáljuk számukra sportfejlesztési programunkat és egyesületünk sportfejlesztési céljait. Várható időtartam 1-2 hónap.
Megjegyeznénk, hogy már jelenleg is ígéretet kaptunk 15 millió forint TAO támogatásra pártoló vállalkozóinktól. 2. lépés -Frissített árajánlatok bekérése minden tétel
esetében, melynél kiválasztási döntésünket a legjobb árat adó kivitelezőre fog esni (az ár-érték és garanciális szolgáltatások figyelembevétele mellett) . Várható
időtartam: 1 hónap 3. lépés - Megkezdődik a kivitelezés, melynek idejét még a 2017-es tavaszi szezon előtt szeretnénk befejezni. A kivitelezés pontos idejét az
időjárási körülmények is befolyásolják. Az építési munkálatok nagyjából 1 hónapot fognak igénybe venni. Várható időtartam: 4 hét 4. lépés - A beruházás
eredményeinek használatbavétele, Cserepadok használatba vétele Várható időtartam: kivitelezés befejezését követően azonnal. Tárgyi eszközök átvétele és leltárba
vétele. 5. lépés - Megtörténik a sportfelszerelés és sporteszközök használata vétele. 6. lépés - Elszámolás 1-6 hónap Az előzetes ütemezési kalkulációk alapján
várhatóan az első 6 hónapon belül megtudjuk kezdeni a projekt elszámolási dokumentumainak benyújtását. 

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 sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiai céljaival, leginkább a tömegesítéssel és az utánpótlásképzés minőségének javításával van összhangban. A
programunkban megcélzott eredmények az adottságaink, helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható. Egyesületünk
szoros kapcsolatban van a helyi és környező kis települések intézményeivel(Óvodák,Iskolák) és egyre több gyermeket tudunk bevonni utánpótlás bázisunk növelése
érdekében. A tárgyi és infrastrukturális feltételek megteremtésével,kibővítésével megfelelő körülményeket szeretnénk biztosítani a sportolni vágyó fiatalok számára.
Szeretnénk különös figyelmet szentelni továbbá a tehetséggondozásra. Az elmúlt 10 évben 2 olyan labdarúgó is dicsőítette klubunk hírnevét,akik a magyar bajnokság
élvonalában és a válogatottban (Forró Gyula személyében) is bemutatkoztak. Reméljük, hogy további tehetségekkel tudunk hozzájárulni a magyar labdarúgás
fejlődéséhez. 

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

Programunk célja egy anyagilag és infrastrukturálisan megerősödött egyesület fenntartása amely városunk lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad,
illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható
szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Egy anyagilag és szervezetileg megerősödő
egyesület sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi
szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sportfejlesztési programunk pozitív támogatási döntése esetén és a megfelelő források sikeres bevonása
esetén megtudnánk ötszörözni a munkánkba vetett erőforrásainkat és több évre garantálni tudnánk az utánpótlás- neveléshez szükséges felszerelés és sporteszköz
igényt. A várt előnyök közül talán a legfontosabb az egyesületünk és sportolóink pozitív erkölcsi megítélése a lakosság részéről. Ez elengedhetetlen az utánpótlásunk
szélesítésének érdekében. Kockázati tényezőként említenénk még, hogy az általunk megkeresett vállalkozások ugyan biztosították egyesületünket TAO-val való
támogatásokról, azonban a tényleges támogatás mértékét a cégek év végi eredményeinek tükrében várhatjuk el. Ezen kockázat csökkentése érdekében más
vállalkozásokkal is szeretnénk felvenni a kapcsolatot és szándéknyilatkozatban rögzíteni a támogatási szándékot.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

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 - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz használt db 2 2 000 000
Ft

4 000 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 2 300 000 Ft 600 000 Ft

Informatikai
beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel) db 1 450 000 Ft 450 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 1 27 000 Ft 27 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 1 55 000 Ft 55 000 Ft

Informatikai
beruházás

projektor db 1 140 000 Ft 140 000 Ft

Informatikai
beruházás

monitor db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra csom 2 100 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 21 6 000 Ft 126 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 21 2 500 Ft 52 500 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 21 8 000 Ft 168 000 Ft

Sportfelszerelés sapka db 21 1 500 Ft 31 500 Ft

Sportfelszerelés kesztyű db 21 1 500 Ft 31 500 Ft

Sportfelszerelés edző poló és nadrág szett 21 4 000 Ft 84 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 21 6 000 Ft 126 000 Ft

Sportfelszerelés utazó poló és nadrág szett 21 5 000 Ft 105 000 Ft

Egyéb security mellények db 20 2 000 Ft 40 000 Ft

6 266 500 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9-21 személyes kisbusz
használt

Jelenleg csapatbuszunk totálkáros egy korábbi balesetnek köszönhetően, így minden utazásunkat bérelt buszokkal oldjuk meg
vagy a gyerekek szüleinek segítségével, hiszen gyakran nem találunk bérelhető buszt sem. Sportfejlesztési programunk
keretében szeretnénk beszerezni 2 db 9 fős használt kisbuszt, amely B- kategóriás vezetői engedéllyel is vezethető . Így
rugalmasan tudna bármelyik korosztályunk elutazni az idegenbeli mérkőzésekre, tornákra. Nem kellene mindig sofőrt keresni,
vagy éppen buszt bérelni, amennyiben utazásra kerül a sor. Tekintettel arra, hogy számos labdarúgó más településeken folytatja
tanulmányait, egyedi úton jutnak el a mérkőzésre is. Ilyen esetben csak 6-9 számára kell biztosítani buszt, amely általában 18/50
fő szállítására alkalmas. Így sajnos nem tudunk megfelelő költséghatékony megoldást választani, kénytelenek vagyunk pár fő
számára is több férőhelyes közepes vagy nagy buszt bérelni. A 9 fős kisbuszok beszerzésével rendkívül költséghatékonyan és
rugalmasan tudnánk az utazásokat szervezni, amely nagyban segíteni a szervezők és edzők munkáját is, az itt elköltött pénzéket
más fejlesztésekre elkölteni!

számítógép, laptop Tekintettel arra, hogy szinte már minden feladatot elektronikusan kell megoldani, a mérkőzés jegyzőkönyveket elektronikusan kell
kitölteni a hatékony munkához 2 db közepes teljesítményű laptopot szeretnénk beszerezni. A laptopok ezen felül az edzői
munkát is segítik, az elméleti oktatások vizuális eszközeként segíthetik az edzők munkáját.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

hangosítás (nem kiépítéssel) Hangosítási technikánk még a 80-as évekből maradt ránk, amely eszközök koruknál fogva rendkívül rossz hangminőséget
kölcsönöznek rendezvényeinknek. A technológia ráadásul nem teljesen kompatibilis az elöregedett számítógéppel, amelyről az
üzemeltetni szeretnénk. Tekintettel arra, hogy egyre több rendezvény valósul meg sportpályánkon fontos, hogy megfelelő
hangtechnikával lássuk el azt. Sportfejlesztési programunk részeként az alábbi hangtechnikai eszközök és anyagok beszerzését
kívánjuk megvalósítani: - 2db passzív hangfal - 2db fali hangfaltartó - 1db TA600 végfok - 1db zónakeverő - 1db mikrofon
kapcsolóval - 1db asztali mikrofon állvány - 1db vezeték nélküli mikrofon - 1db tároló keverő és végfok részére Szerelési anyag: -
mikrofon és jelkábel - csatlakozók jelkábele - hangfalkábel - hangfalcsatlakozók

nyomtató Sportfejlesztési programunk részeként szeretnénk beszerezni 1 db lézeres fekete-fehér nyomtatót a hatékonyabb
munkavégzéshez.

nyomtató Sportfejlesztési programunk részeként szeretnénk beszerezni 1 db lézeres fekete-fehér nyomtatót a hatékonyabb
munkavégzéshez, szakmai szemléltető anyagok nyomtatásához az utánpótlás-nevelés részére.

projektor Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó szemléltető eszközeinket szeretnénk bővíteni, melynek egyik eszköze a projektor lehet.
Ennek révén az edzők a teljes csapat számára, nagy felbontásban képesek előadni gondolataikat, szakmai anyagaikat, szakmai
videoikat bemutatni. Rendívül hasznos szemléltetési módnak tekintjük a projektort, melynek segítségével sokkal egyszerűbben
átadható a tudás.

monitor Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó szemléltető eszközeinket szeretnénk bővíteni, melynek egyik eszköze a monitor. Ezen felül
a sokszor kisebb felbontású laptop képernyőjének, tágabb körben történő megosztását segíti a monitor.

mérkőzésgarnitúra Nem rendelkezik felnőtt csapatunk elegendő számú mez garnitúrával a mérkőzésekre. A meglévő mezgarnitúrák vagy
elhasználódtak, vagy hiányosak.

utazómelegítő Jelenleg felnőtt csapatunknak nincs utazó melegítője. Ezt szeretnénk a sportfejlesztési programunk keretében pótolni.

széldzseki Jelenleg felnőtt csapatunknak nincs széldzsekije. Ezt szeretnénk a sportfejlesztési programunk keretében pótolni.

utazókabát Jelenleg felnőtt csapatunknak nincs utazókabátja. Ezt szeretnénk a sportfejlesztési programunk keretében pótolni.

sapka Szeretnénk a kabátokhoz sapkát is, a hidegebb időjárási körülmények esetére, és az egységes ruházatban történő
megjelenéshez.

kesztyű Szeretnénk a kabátokhoz kesztyűt, a hidegebb időjárási körülmények esetére, és az egységes ruházatban történő
megjelenéshez.

edző poló és nadrág Jelenleg a felnőtt játékosaink tagjai elhasználódott pólókban és nadrágokban edzenek. Szeretnénk megfelelő körülményeket
teremteni az edzésekhez, ennek részeként megfelelő edző ruházatot biztosítani.

edzőmelegítő Jelenleg a felnőtt játékosaink tagjai elhasználódott pólókban és nadrágokban edzenek. Szeretnénk megfelelő körülményeket
teremteni az edzésekhez, ennek részeként megfelelő edző ruházatot biztosítani.

utazó poló és nadrág Az egységes csapat megjelenés részeként szeretnénk utazó nadrágot és galléros pólót beszerezni.

security mellények A rendezvényeket biztosító személyek számára szeretnénk megfelelő ruházatot beszerezni sportfejlesztési programunk
részeként. (az erről szóló árajánlatot az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó árajánlat tartalmazza)

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)

4 346 224 Ft 44 806 Ft 89 613 Ft 4 480 644 Ft 1 920 276 Ft 6 356 113 Ft 6 400 919 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)

Pálya-
infrastr.
bőv.

kispadok beépítéssel 2017-02-15 2017-02-28 2017-03-01 1 300 000
Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

kispadok beépítéssel 2017-02-15 2017-02-28 2017-03-01 1 300 000
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági korlát építése 2017-02-01 2017-03-01 2017-03-06 4 600 000
Ft

7 200 000
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kispadok beépítéssel Tótkomlós kiválló minőségű centerpályájához tartozó rossz állapotban lévő cserepadokat szeretnénk cserélni. A jelenlegi
cserepadok fémszerkezete erősen korrodálódott, burkolata több helyen sérült, így szeretnénk cserélni azokat. A cserepadok ülő
alkalmatossága konfort nélküli, gyakran szűkös 6-nél több fő számára. Ennek érdekében szeretnénk 2 db új beton alapon
elhelyezett, konfortos, 8-10 fő számára helyet nyújtó cserepadot, mely beruházást sportfejlesztési programunk részeként
kívánunk megvalósítani.

kispadok beépítéssel Sportfejlesztési programunk részeként szeretnénk az egyre intenzívebben igénybe vett II. számú labdarúgó füves nagypályájánk
minőségét feljavítani, illetve megfelelővé tenni a jelenlegi és jövőbeli igénybevételnek megfelelően. Ennek részeként a hiányzó
cserepadok pótlását jelen program egyik ingatlan beruházásaként kívánjuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy megközelítőleg
ugyanannyi hivatalos sportrendezvény kerül megrendezésre, mint center pályánkon, szükséges, hogy az MLSZ által elvárt
licence feltételeknek megfeleltessük a körülményeket. A beruházás megvalósulásával jobban tehermentesíteni tudnánk jelenlegi
(és a jövőre nézve is) túlterhelt center pályánkat. Jelenleg ezt a pályát 1 serdülős korosztályunk, 1 ifista korsztályunk és a
Békéssámson SK használja rendszeresen az MLSZ által szervezett mérkőzések alkalmával.

biztonsági korlát építése Sporttelepünk pályái egyre inkább túlterheltek köszönhetően az utánpótlás nevelésben elért sikeres munkának, azonban
ideálissá kell tennünk a környezeti feltételeket is a megnövekedett igénybevételre. Sportfejlesztési programunk részeként
szeretnénk az egyre intenzívebben igénybe vett II. számú labdarúgó füves nagy-pályájának minőségét feljavítani, illetve
megfelelővé tenni a jelenlegi és jövőbeli igénybevételnek megfelelően. Szeretnénk az előírt biztonsági előírásoknak is megfelelni
és korláttal körbe keríteni II. számú labdarúgó pályánkat. Az előzetes tervezés során és sportfejlesztési terveinket is figyelembe
véve, célunk olyan speciális korlát építése, amely a locsoló rendeszünkbe is bekapcsolódik és azon keresztül képesünk vagyunk
a II. számú pályánk locsolását biztosítani. Ehhez a korlát 155 fm-es szakaszán a felső korlát elem locsoló csövet is tartalmaz,
amely ellen áll a korróziónak, biztosítja a megfelelő áramlást és ellenáll a benne uralkodó nyomásnak, míg a korlát szerkezet a
külső környezeti terhelést is elbírja, annak ellenáll. Tekintettel a speciális kialakításnak a korlát költségei a jelenlegi árajánlatban
picivel meghaladják a bechmarkingban feltüntetett ajánlást, azonban a korlát elkészültével megkezdődhet a hátsó pálya
folyamatos locsolása, amely jelenleg a legnagyobb akadálya annak, hogy minőségi gondozásban részesítsük azt.

2016/17 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

Pálya-
infrastr.
bőv.

kispadok
beépítéssel

Egyéb 5940
Tótkomlós
Kossuth L.
utca
24

3105/1 Bérelt

Pálya-
infrastr.
bőv.

kispadok
beépítéssel

Egyéb 5940
Tótkomlós
Kossuth L.
utca 
24

3151 Bérelt
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2016/17 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

Biztonsági
beruházás

biztonsági
korlát építése

Egyéb 5940
Tótkomlós
Kossuth L.
utca 24.
24

3151 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

biztonsági korlát építése A biztonsági korlát kialakításában 145 méteren a locsoló rendszerhez is kapcsolódni fog, azon keresztül történne a II. számú
pályánk locsoló vizének biztosítása.

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 5 024 773 Ft 50 755 Ft 0 Ft 5 075 529 Ft 2 175 227
Ft

7 200 000 Ft 7 250 755 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 Létszá
m

Csapat szintje
15/16

Csapat szintje
16/17

Megjegyzés Státusz

U19 TÓTKOMLÓSI TC
U19

15 egyéb ffi UP
bajnokság

egyéb ffi UP
bajnokság

Békés Megye I. KIEMELT U-19 Aktív

U16 TÓTKOMLÓSI TC
U16

12 egyéb ffi UP
bajnokság

egyéb ffi UP
bajnokság

Békés Megye U-16 Déli-Csoport Aktív

U7 Bozsik egyesületi
U7-U11 U7

7 Bozsik
egyesületi U7-
U11

Bozsik
egyesületi U7-
U11

OTP BANK Egyesületi Bozsik Program Orosházi Alközpont
Tótkomlósi Csoport TTC Club

Aktív

U9 Bozsik egyesületi
U7-U11 U9

11 Bozsik
egyesületi U7-
U11

Bozsik
egyesületi U7-
U11

OTP BANK Egyesületi Bozsik Program Orosházi Alközpont
Tótkomlósi Csoport TTC Club

Aktív

U11 Bozsik egyesületi
U7-U11 U11

16 Bozsik
egyesületi U7-
U11

Bozsik
egyesületi U7-
U11

OTP BANK Egyesületi Bozsik Program Orosházi Alközpont
Tótkomlósi Csoport TTC Club

Aktív

U13 Bozsik egyesületi
U13 U13

22 Bozsik
egyesületi U13

Bozsik
egyesületi U13

OTP BANK Egyesületi Bozsik Program Orosházi Alközpont
Tótkomlósi Csoport TTC Club

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U14 Tótkomlósi Torna Club U-14 16 egyéb ffi UP torna Békés Megye Déli-csoport U-14 Aktív

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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-11817/2016/MLSZ

2016-05-02 16:51 12 / 26



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

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 síp db 10 1 500 Ft 15 000 Ft

Sportfelszerelés csapatkapitányi karszalag db 4 991 Ft 3 964 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 8 4 489 Ft 35 912 Ft

Sporteszköz stopperóra db 8 2 489 Ft 19 912 Ft

Sporteszköz gát db 1 3 490 Ft 3 490 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 40 5 991 Ft 239 640 Ft

Sporteszköz koordinációs karika db 1 6 990 Ft 6 990 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 4 5 500 Ft 22 000 Ft

Sporteszköz billenő gátkészlet db 1 24 000 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz gát db 10 2 500 Ft 25 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 1 7 990 Ft 7 990 Ft

Sportfelszerelés kulacs szett 2 7 000 Ft 14 000 Ft

Sporteszköz bója szett 4 5 500 Ft 22 000 Ft

Sporteszköz szögletzászló szett 1 17 000 Ft 17 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 2 17 000 Ft 34 000 Ft

Sporteszköz súly szán db 1 28 000 Ft 28 000 Ft

Sportfelszerelés csapatfelszerelés táska db 4 5 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 18 5 000 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 120 1 200 Ft 144 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra csom 8 120 000 Ft 960 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 107 6 000 Ft 642 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 107 8 000 Ft 856 000 Ft

Sportfelszerelés sapka db 30 1 500 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelés kesztyű pár 30 1 500 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 70 1 000 Ft 70 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 107 2 000 Ft 214 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 107 2 000 Ft 214 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 107 6 000 Ft 642 000 Ft

Sportfelszerelés utazó melegítő nadrág és galléros poló db 107 5 000 Ft 535 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet rövid ujjú db 20 3 500 Ft 70 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 20 4 000 Ft 80 000 Ft
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2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz mérkőzéslabda db 90 15 000 Ft 1 350 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 90 6 000 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

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

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

Gyógyszer fagyasztó spray db 10 1 990 Ft 19 900 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Gyógyszer hordágy db 1 65 000 Ft 65 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 7 135 898 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 214 900 Ft

Személyszállítási költségek 690 000 Ft

Nevezési költségek 160 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 450 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 350 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 50 000 Ft

Összesen 10 050 798 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)

9 017 828 Ft 92 967 Ft 185 935 Ft 9 296 730 Ft 1 032 970 Ft 10 236 733 Ft 10 329 700 Ft

be/SFP-11817/2016/MLSZ

2016-05-02 16:51 16 / 26



Általános Képzés

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

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

0 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)

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

89 613 Ft 89 613 Ft 44 806 Ft 134 419 Ft

Utánpótlás-nevelés 185 935 Ft 185 935 Ft 92 967 Ft 278 902 Ft

Összesen 275 548 Ft  413 322 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- kapcsolódó projekt-menedzsment feladatok előkészítése - árajánlat bekérések szabályosságának felügyelete - az elvárásoknak megfelelő
elszámolási dokumentumok előkészítése - részelszámolások és záró elszámolás benyújtása - teljes körű koordináció a kezdéstől a záró
elszámolásokig - folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel és az ellenőrző szervezettel

Utánpótlás-
nevelés

- kapcsolódó projekt-menedzsment feladatok előkészítése - árajánlat bekérések szabályosságának felügyelete - az elvárásoknak megfelelő
elszámolási dokumentumok előkészítése - részelszámolások és záró elszámolás benyújtása - teljes körű koordináció a kezdéstől a záró
elszámolásokig - folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel és az ellenőrző szervezettel
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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: Tótkomlós, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott László Dávid (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: Tótkomlós, 2016. 05. 02.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 07:42:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 11:49:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 07:43:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 11:49:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 07:46:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 07:47:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 15:10:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:55:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:46:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:44:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 11:58:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 12:04:45

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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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: Tótkomlós, 2016. 05. 02.
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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 8 10 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 7 8 14%

Edzőtáborok száma db 2 4 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 20 0%

Egyéb indikátorok:

nézőszám 150 250 67%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 15 18 20%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 12 16 33%

U15 fő 0 0 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
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 9 370 997 Ft 95 561 Ft 89 613 Ft 9 556 173 Ft 4 095 503 Ft 13 556 113 Ft 13 651 674 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 346 224 Ft 44 806 Ft 89 613 Ft 4 480 644 Ft 1 920 276 Ft 6 356 113 Ft 6 400 919 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 024 773 Ft 50 755 Ft 0 Ft 5 075 529 Ft 2 175 227 Ft 7 200 000 Ft 7 250 755 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 017 828 Ft 92 967 Ft 185 935 Ft 9 296 730 Ft 1 032 970 Ft 10 236 733 Ft 10 329 700 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 18 388 825 Ft 188 528 Ft 275 548 Ft 18 852 903 Ft 5 128 473 Ft 23 792 846 Ft 23 981 374 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (26 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)

alairasicimpeldanyttcelnok_1462182569.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-05-02 11:49:29)
534826feefaab4ff5a255b05613aeb619b2859da742e0b17a0dae5b7577ab09e

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

igazgatasi_szolgaltatasi_dij_igazol_1462189611.jpeg (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2016-05-02 13:46:51)
9e267ae1e5c9489944d8a3c35d9f65ff33bda3741caa5447b72b741b774818b7

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznosithatosag_1462189461.jpg (Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2016-05-02 13:44:21) 1d2cc54945bd368921faa2f0d482316d94791d469841eee03ed9fff529d9aebf

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

kivonattorvenyszekinyilvantartas_1462167725.pdf (Szerkesztés alatt, 713 Kb, 2016-05-02 07:42:05)
4aae75088faa6a12c0310f1819b75bc7a077b281bd51c55161edcdd29d37d182

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasi_szolgaltatasi_dij_igazol_1462182585.jpeg (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2016-05-02 11:49:45)
9e267ae1e5c9489944d8a3c35d9f65ff33bda3741caa5447b72b741b774818b7

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

adoigazolas_1462167811.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 07:43:31) c178ef2e4966d80af5af559695a52197f1962085158aa2e4725228832fde333d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozatepitesieruhazsaoktarg_1462190126.jpeg (Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2016-05-02 13:55:26)
62eb76f4f82e5137afbd3dc0816914af501242bc52d3beee2a325425fb4bcf2e

nyilatkozatepitesieruhazsaoktarg_1462190143.jpeg (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2016-05-02 13:55:43)
038c01c164d5a2a37edff9e9ced2289b2cda4023bc4d2ac708f859aaef962ac8

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

nyilatkozatepitesieruhazsaoktarg_1462194600.jpeg (Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2016-05-02 15:10:00)
62eb76f4f82e5137afbd3dc0816914af501242bc52d3beee2a325425fb4bcf2e

nyilatkozatepitesieruhazsaoktarg_1462194625.jpeg (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2016-05-02 15:10:25)
038c01c164d5a2a37edff9e9ced2289b2cda4023bc4d2ac708f859aaef962ac8

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

berletiszerzodesvaros-ttc_1462167975.pdf (Szerkesztés alatt, 1000 Kb, 2016-05-02 07:46:15)
fbea6958c8164b1acebf23fd8ead5d64b80eab22c6db60f60ab1bd698e508926

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

3105_1hrsz.ttctulajdonilap_1462168004.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2016-05-02 07:46:44)
7a81147eaf6fe41eaf26fe0a55f185367f2de1f9c444d4e67bcb5cf7e3c24b66

3151hrsz.ttctulajdonilap_1462168021.pdf (Szerkesztés alatt, 415 Kb, 2016-05-02 07:47:01)
9ff2f7d1ca69a3163421aa4f11f3c893f4e08cb389288a55aa4fe877658e6c4c

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

csaba.takacs_2016-04-27_16-44-23_1462182995.pdf (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2016-05-02 11:56:35)
c0c381ce94b85e0dc5d9c111be0d40e190a9bb8f541325336503b9fcdf749d4e

arajanlat-korlatspec.ttc_1462183029.pdf (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2016-05-02 11:57:09)
8545bcc00435f3b4aa0ecdd33be8a576cbe273056502b21441935d18a18fe599

ttctargyieszkoz_sportfelszereles_1462183069.pdf (Szerkesztés alatt, 281 Kb, 2016-05-02 11:57:49)
eb1eedeab8c2e9e582d03e6342452e2a92ea75d96d3671dd72c600662ea8868f

totkomlositcajanlat_utanpotlas20_1462183090.pdf (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2016-05-02 11:58:10)
e8cdbc13c449ed7c64ba528279bc71ed484a32b60784f0c18e312f6a5f1af5e5

totkomlosi-torna-club-cserepad-araj_1462182655.pdf (Szerkesztés alatt, 728 Kb, 2016-05-02 11:50:55)
ff6221ae3ba293193ca1242481d31db728961295a4be786174f49fa8fb51d041

ttchangtechnika_1462182684.pdf (Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2016-05-02 11:51:24)
2461da198e5e050b4f4354aef0a2aea6b6a39c75c2d8610301df7ad4be645bbb

totkomlositornaklubinformatikai_1462182708.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2016-05-02 11:51:48)
15177d583e9079b53990640843816eb8eaa951d0df211e595b7daf52faf41f33

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszaki-leiras_kispad_1462183205.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 12:00:05)
b51861583b44e37380e0394e7a1a3a87b108095b0e7714675b58e55891243d1c

kispad_1462183233.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-05-02 12:00:33) fd2c3db39bbdb9d51a82b4fe2183e7cb1f5b3aaa8c89d6bb108ce6b91bf06301

korlat1_1462183322.jpg (Szerkesztés alatt, 874 Kb, 2016-05-02 12:02:02) 22988ad7ff8c833b5d9453ed843c670590730d92363b5331c5ee6604c7a91f53
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korlat1_1462183322.jpg (Szerkesztés alatt, 874 Kb, 2016-05-02 12:02:02) 22988ad7ff8c833b5d9453ed843c670590730d92363b5331c5ee6604c7a91f53

korlat2_1462183349.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 12:02:29) 54650581ca897cf36d5b9f2cf5059119965eb701a0858b04e52654f8ae631dee

korlat3_1462183379.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 12:02:59) 50d7661a887e98f6b918a13a959c96a7e8b8d39599c3f01b807b89071fb54503

korlat-muszaki_1462183485.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2016-05-02 12:04:45) a9e8d29e536127fcc03feebee32472a030d88ec3c560c69d446cb0b9a74116c3
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