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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

SCORE-GOAL Szabadidősport Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

SCORE-GOAL Kft.

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

4215

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

14749942-1-03

Bankszámlaszám

51700100-10028746-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6230

Város

Soltvadkert

Közterület neve

Bethlen Gábor

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

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

6230

Város

Soltvadkert

Közterület neve

Bethlen Gábor

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 315 90 17

Fax

+36 76 401 072

Honlap

www.scoregoal.hu

E-mail cím

info@scoregoal.hu

E-mail cím

tamas.vercz@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Vercz Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 315 90 17

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Dr. Vercz Tamás

+36 30 315 90 17

E-mail cím
info@scoregoal.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
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0,24 MFt

1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,345 MFt

4,3 MFt

14 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

34,9 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

1,345 MFt

4,54 MFt

49,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

11 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

6 MFt

Anyagköltség

1,193 MFt

2,3 MFt

26 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Összesen

1,193 MFt

2,3 MFt

49 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

40 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

6 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

3 859 296 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

16 432 907 Ft

0 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
Sportszervezetünket 2009. évben alapította 2 magánszemély, céljuk elsődlegesen az volt, hogy Kecskemét városában felkarolják és magasabb szintre emeljék az
amatőr kispályás focit. Ennek érdekében amatőr versenyeket, focitornákat és bajnokságokat szervezett és szponzorált. Így különösképpen a "Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokságot, vagy a hétvégéken tartott kispályás Hattrick tornákat. Az évek alatt több kispályás amatőr csapatot is támogatott. Céljuk elsősorban a
kecskeméti focit szerető és azon belül is a kispályás labdarúgást amatőr szinten űző fiatalok felkarolása volt. Az évek alatt több mint 500 amatőr szintű labdarúgót
fogott össze a sportszervezet Kecskemét városában, mindenfajta támogatás, és önkormányzati hozzájárulás nélkül. 2014. évben fogalmazódott meg a
sportszervezet döntéshozóiban a továbblépésnek és a kecskeméti kispályás foci fejlődésnek egyetlen kulcsa lehet, hogy újra meghonosítsanak egy sportágat
Kecskemét városában. Az országosan nagy figyelemmel kísért FUTSAL-t, azaz kispályás labdarúgást. És ezt magasabb szintre emelni. Ez volt egyrészt a város
részéről, másrészről a sok amatőr focista részéről is az igény. Támogatásról biztosított a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség elnöksége is. Ennek keretében
2015. évben összefogtak a helyi támogatók és a Score-Goal Kft. ügyvezetése, és rövid időn belül 20 fő kispályás labdarúgót meghívva, akik amatőr szinten ugyan, de
az általunk biztosított heti 2 edzési lehetőség mellett, a Magyar Labdarúgó Szövetség Futsal NBII 15 csapatos ligájában indultak és az előkelő 5. helyen szerepelnek
jelenleg. Ezzel is bizonyítva, hogy Kecskemét Városában nagyon jó kispályás focisták találhatók, akik megkerülhetetlen tényezővé váltak az elmúlt hónapokban az
országos futsal megmérettetésekben. A hazai fellépéseink alkalmával, a Messzi István Sportcsarnokban állandó 150-170 fő szurkoló buzdítja hétről hétre a
kecskeméti futsal csapatot. Idegenbeli mérkőzéseinkre pedig 25-30 fő kemény mag kíséri el a csapatot. Egy év alatt ismerté és elfogadottá tettük a futsalt, mint
sportágat Kecskemét városában: -Kesport.hu (kecskemét legnagyobb online sportmédiája) oldalon a rólunk szóló cikkeket 1200-1500 fő elérés jellemzi. -A facebook
– ScoreGoal Kecskeméti Futsal Club FanPlus csoportjához 406 fő tartozik. -A facebook ScoreGoal Szabadidősport oldalát 556 fő kedveli. A következő lépcsőfok, a
kecskeméti futsal utánpótlás megszervezése és felépítése! Ez a feladat a 2016. év legfontosabb, prioritást élvező feladata!

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Miután az első évben 2015. évben, sikeresen felépítettünk egy felnőtt férfi csapatot, amely jelenleg az NBII középmezőnyéhez tartozik, a 2016. év legfontosabb
feladata az utánpótlás megszervezése és felépítése lesz. 2016. április 16. napon a GAMF Sportcsarnokban tartjuk meg az első futsal toborzónkat. Ahol a fiú U13;
U15; U17 és U20, valamint lány U16 és U18 korosztályhoz tartozó ifjú focistákat láttunk vendégül. Terveink szerint már júniustól megindulnak az utánpótlás
korosztályoknak is az edzések, ahol már 80-90 kis futsalos fogja elsajátítani e nagyszerű sportág alapjait. Másik fontos cél, hogy a férfi felnőtt csapatunkat mind
szakmailag, mind pedig eredményességben előrébb léptessük. Az erősítések és az edzésszámok megnövelésével a 2016-2017. évadban egyértelműen az NBII. első
három helyének megszerzése a főprioritás! Az ingatlan beruházás fő célja, hogy az ugyancsak a sportszervezet tulajdonosi köréhez tartozó, azonban különálló cég
által üzemeltetett - Arany János Általános Iskola sportudvarán - műfüves pályára megoldják a légtartásos sátor felhúzását a őszi - téli időszakra. Kecskemét jelenleg
nagyon kevés megfelelő méretű, és minőségű csarnokkal rendelkezik. Futsal minősítés szempontjából pontosan három csarnokkal (Messzi István Sportcsarnok,
Lánchíd utca Sportcsarnok, II. Rákóczi Ferenc Sportcsarnok). A többi sportterem, kisebb mivoltukból fakadóan kevésbé, vagy egyáltalán nem használható. A
csarnokok időbeosztásánál figyelembe kell venni a kézilabda, kosárlabda és a két nagy labdarúgó nevelőegyesület az UFC és a Hírösép edzési és meccs időpontjait
is. Így elmondható, hogy jelenleg Kecskeméten nagyon szűkösen vannak edzési lehetőség a futsal számára. Ennek egyik kiugrási lehetősége lenne az Arany János
Általános Iskola (ahol több mint 800 gyermek tanul) sportudvarán található műfüves pálya beborítása légtartásos sátorral. Így a kisebb korosztályok (U13, U15, és
lány U16), felváltva a megfelelő méretű műfüves pályán is tudnának edzeni a téli időszakban (októbertől - márciusi, azaz pontosan 6 hónapot venne igénybe). Az
előzetes árajánlatok alapján, egy ilyen légtartásos sátor kiépítése megközelítőleg 17 millió forintba kerül. A TAO támogatás mellett a sportszervezet biztosítaná a
hozzá szükséges önerőt. Ezt támogatók és saját bevételből fedezné. Ennek a légtartásos sátor kiépítése 3 nap, amit október első napjaiban állítana fel a
sportszervezet. Szétszedése pedig március utolsó napjaira lehetne kalkulálni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Kecskemét városában ez eddig nem volt futsal utánpótlás, kizárólag a helyi egyes kisebb utánpótlás egyesületek 2-3 hónapos időszakban edzettek és igazolták le a
gyermekeket. Ez a téli időszakra korlátozódott ez eddig. Azonban ezen utánpótlás egyesületek is a gyermekek 13 éves koráig foglalkoztatták őket. Ezek után a
gyerekek, illetve fiatalok egy része, mintegy 10 %-uk nyert felvételre a Kecskeméti Labdarúgó Akadémiára. A többi gyermek vagy más sportágat választott vagy
egyszerűen abbahagyat a versenyszerű sportot. Célunk ezen gyerekek megtartása és a futsal sportágba integrálni őket. Ebből kifolyólag sportkoncepciónk, hogy
mihamarabb elinduljanak a futsal utánpótlás korosztályok edzései. Így a projektet már 2016. júniusában elkezdjük. A kisebb korosztályoknak (Fiú U13,U15 és U17,
valamint a lányok U16 és U18) heti edzés lesz tartandó. Az edzők kiválasztásában nagyot nyomott a latba, hogy végzettségük minimum C, illetve B minősítés legyen,
illetve valamiféle futsal múlttal rendelkezzenek. A kiválasztott edzők mind kecskeméti kötődésűek, ismerik a helyi viszonyokat és a nagypályás foci utánpótlásban lévő
gyereket. A projekt 12 hónapi fog tartani, azaz 2016. júniustól 2017 májusáig! A nagyobb korosztálynak, azaz a junioroknak- U19, heti 2x1,5 óra van előirányozva. A
június- július hónapban az utánpótlás edzések megléte mellett, beszerzésre kerülnek a tárgyi eszközök, különösképpen a mezgarnitúrák, melegítők, sportszárak.
2016. szeptemberétől indulna az utánpótlás korosztályoknak is a versenyeztetése. 2016. októberébe 1 hónap alatt építenék ki a műfüves pálya feletti légtartásos
sátrat. Így megoldódna nagyrészt a téli edzések helyigénye. Az edzők, és ezen belül is az utánpótlás korosztályok edzőit 2016. júniusától alkalmazná a
sportszervezet, 12 hónapos időtartamban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Előző években a sportszervezetnek nem volt sportfejlesztési programja, így ez a pont a kérelmünk szempontjából nem releváns.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Ahogy már az előzőekben is leírásra került, Kecskemét Városában (120 ezer fő lakos) ez eddig futsal csak nagyon rövid ideig élt, és akkor is csak fiú felnőtt csapat.
Azzal hogy az első évben már 110-120 gyermek bevonása fog megvalósulni,óriási lépés nem csak a város sportrajongói számára, hanem alapvetően az országos
futsal sportág is óriási lépést tehet a fejlődé irányában. A Városi vezetők részéről, valamint a Bács-Kiskun megyei Labdarúgó Szövetség vezetői részéről teljes a
támogatás! Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az első évben a fiú felnőtt csapat pénzbeli támogatást, illetve a bajnoki mérkőzések megrendezésére a város
legnagyobb sportcsarnokát kapta meg. Továbbá támogatásáról biztosított minket a labdarúgás 2 tömeg utánpótlás bázisa is,az UFC valamint a Hírösép egyesülete.
Továbbá a város gazdasági/üzleti oldala sem zárkózik el egy esetleges magasabb szponzorációtól. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy az első évben a felnőtt fiú
csapatot 7 gazdasági társaság támogatta, többek között a Fókusz Takarék, a BMW Linartech, Kisokos Média Kft... Az alapvető koncepció, hogy az UFC és Hírösép
egyesületnél edzett és nevelt 5-13 éves kor után, ne kallódjanak el a gyermekek, akik esetleg nem nyertek felvételt a Kecskeméti Labdarúgó Akadémiára, hanem új
keret között megismerjék, megszeressék, és speciális futsal tudásukat megtalálják ezen gyereke. Ennek felépítése, a szinte nulla szintről óriási feladat, de egyben
megtisztelő megbízatás. A ScoreGoal Sportszevezet ezt tűzte ki célul. A megcélzott feladatok elvégzéséből adódóan nagyon gyorsan óriási eredmények
születhetnek: így pl: 110-120 gyermek a futsal sportágba való bevonása. A következő év legfontosabb további feladat, hogy az átalakul felnőtt Futsal NBII
vonatkozásában a lehető legmagasabb helyen végezzen a csapat, így a megcélzott helyek az 1-3. hely. Harmadik évre pedig az NBI feljutását fogja megcélozni a
club. A kockázatok alapvetően az elmaradó támogatói körből eredhetnek. Azonban ennek kiküszöbölése pontosan az lehet, ahogy a gyerekeket bevonjuk a club
életébe. Így nagyobb lesz a társadalmi elfogadottság és a leendő támogatók is a club mellé állhatnak. Nem mellesleg a sportszervezet 2 tulajdonosának magán
jellegű cégei is támogatóként lépnek fel.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

NBII Futsal edző

Edző

UEFA B

Adminisztrátor

Egyéb

Szakmai Igazgató

Egyéb

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

160

12

230 000 Ft

64 400 Ft

3 532 800 Ft

Nem
releváns

Normál

160

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Nem
releváns

Normál

160

12

150 000 Ft

42 000 Ft

2 304 000 Ft

480

36

500 000 Ft

140 000 Ft

7 680 000 Ft

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

Oklevél azonosítója

NBII Futsal edző

Beszerzés folyamatban

3641

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

Indoklás

NBII Futsal
edző

Az NBII férfi futsal bajnokságban a magasabb cél elérése érdekében - ez az NBII középcsoportjának első három helye, azaz érem megszerzése
-, létfontosságú, futsalban is elismert, és szakmailag magasan kvalifikált szakember, edző alkalmazása.A célunk olyan szakember elcsábítása
és a feladattal való megbízása, aki legalább az NBII- mezőnyében már bajnoki címmel büszkélkedhet.

Adminisztrátor

Adminisztrátor munkakör, amely komplex adminisztratív feladatokat látna el. Ellátja a felnőtt csapat technikai/adminisztratív feladatait, de
egyidejűleg ellátja a teljes utánpótlás korosztályok adminisztratív munkáit is, így különösen az utánpótlás edzéseinek, versenyeinek
megszervezése, terembérlet koordináció, utazás koordináció, stb.

Szakmai
Igazgató

A club egyszemélyes vezetője, irányítója. Részt vesz a sportszervezet vezető szerveinek munkájában. Összehívja és vezeti a szakmai munkát
és az edzői gyűléseket. Személyes tekintélyével rendezi a clubbon belüli vitás kérdéseket. Előkészíti az edzők munkaszerződéseit, és az elnököt
segíti a munkáltatói jogok gyakorlásában, a megbízási szerződések maradéktalan, pontos betartatásával. Gondoskodik a magasszíntű szakmai
munkához szükséges technikai feltételekről, a club iroda működéséről, felszereléséről. A gazdasági felelős segítségével, közreműködésével
kidolgozza a club számviteli rendjét, irányítja a pénzügyi gazdálkodást, a folyamatos pénzügyi és számviteli munkát, a vagyongazdálkodást, a
leltárnyilvántartást, a házipénztár kezelését. Felügyeli és irányítja a club szakmai munkáját.

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)

3 820 704 Ft

38 593 Ft

0 Ft

3 859 296 Ft

3 859 296 Ft

7 680 000 Ft

7 718 593 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-09-06 09:39

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

2016-09-06 09:39

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

U13

ScoreGoal U13 1.

11

futsal UP bajnokság

Aktív

U13

ScoreGoal U13 2.

10

futsal UP bajnokság

Aktív

U15

ScoreGoal U15 1.

15

futsal UP bajnokság

Aktív

U15

ScoreGoal U15 2.

12

futsal UP bajnokság

Inaktív

U17

ScoreGoal U17 1.

15

futsal UP bajnokság

Aktív

U17

ScoreGoal U17 2.

12

futsal UP bajnokság

Inaktív

U20

ScoreGoal U20 1.

16

futsal UP bajnokság

Aktív

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

2016-09-06 09:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U16

ScoreGoal U16

11

női futsal UP bajnokság

Inaktív

U18

ScoreGoal U18

11

női futsal UP bajnokság

Inaktív

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

2016-09-06 09:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-09-06 09:39

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)

Sportfelszerelés

sportszár

db

113

4 100 Ft

463 300 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

113

18 500 Ft

2 090 500 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

113

22 300 Ft

2 519 900 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

30

7 000 Ft

210 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

113

3 500 Ft

395 500 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (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)

GAMF Törös Olga Sportcsarnok

Sportcsarnok

8 000 Ft

20

12

1 920 000 Ft

Református Kollégium Gimnáziuma
Tornacsarnok

Sportcsarnok

7 000 Ft

8

12

672 000 Ft

Arany János Általános Iskola sportudvar

Műfüves
pálya

5 000 Ft

16

12

960 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

GAMF Törös
Olga
Sportcsarnok

A GAMF Törös Olga Sportcsarnok a futsal szabályok alapján hitelesített terem, 20*40 méteres pályával. A 2016/2017 évi edzési terv alapján az
utánpótlásból a felsőbb korosztályok, azaz a fiúk U17 két csapata, valamint az U19-es csapat kapnak itt edzési lehetőséget. Az U17 heti 1
edzéssel, egész évben, azaz 12 hónapon keresztül. AZ U19-es csapat heti 2 edzéssel, az edzések óraszáma 1,5 óra - ez a csapat lenne a
felnőtt férfi futsal csapat junior gárdája.

Református
Kollégium
Gimnáziuma
Tornacsarnok

A Református Kollégium Gimnáziuma egy kisebb terem, 18*35 méteres sporterem Kecskemét Városában. Itt a 2 lány utánpótlás csapat kapna
edzési lehetőséget, heti 1 órás edzésekkel, 12 hónapon keresztül.

Arany János
Általános
Iskola
sportudvar

Az Arany János Általános Iskola Sportudvara egy műfüves pálya,tervek szerint légtartásos sátor befedéssel a téli időszakban. Ez a pálya futsal
méretű, 20*40 méteres nagyságú pálya, világítással, és az iskola által biztosított vizesblokkal ellátva. Ezen a pályán a kisebb korosztályok
kerülnének be: U13 2 csapata, U15 két csapata, 1-1 heti edzés órával, 12 hónapos, teljes évi foglalkozással.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

3641

Normál

80

12

86 800 Ft

24 304 Ft

1 333 248 Ft

Edző

1184

Normál

120

12

92 800 Ft

25 984 Ft

1 425 408 Ft

Edző

TANC1506-01598

Normál

80

12

82 500 Ft

23 100 Ft

1 267 200 Ft

Edző

TANC1526-02014

Normál

80

12

82 500 Ft

23 100 Ft

1 267 200 Ft

Edző

2440

Normál

80

12

82 500 Ft

23 100 Ft

1 267 200 Ft
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

3641

UEFA B

U17

2

27

1184

UEFA B

U20

6

16

TANC1506-01598

MLSZ Grassroots
C

U15

2

27

TANC1526-02014

MLSZ Grassroots
C

U16

1

11

TANC1526-02014

MLSZ Grassroots
C

U18

1

11

2440

UEFA B

U13

2

21

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 859 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 663 000 Ft

Nevezési költségek

460 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 552 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 560 256 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

18 094 456 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)

16 268 577 Ft

164 329 Ft

0 Ft

16 432 907 Ft

1 825 879 Ft

18 094 456 Ft

18 258 785 Ft

2016-09-06 09:39
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
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

2016-09-06 09:39
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-06 09:39
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-09-06 09:39

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Soltvadkert, 2016. 09. 06.

2016-09-06 09:39
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Vercz Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Soltvadkert, 2016. 09. 06.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 13:48:59
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-14 10:23:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-10 18:36:15
Feltöltés / Megtekintés

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 13:12:15
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 10:54:59

Kelt: Soltvadkert, 2016. 09. 06.
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be/SFPHPM01-13758/2016/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0

5

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

5

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

16

0%

U18

fő

0

11

0%

U17

fő

0

27

0%

U16

fő

0

11

0%

U15

fő

0

27

0%

fő

0

21

0%

Egyéb indikátorok
U13

0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

3 820 704 Ft

38 593 Ft

0 Ft

3 859 296 Ft

3 859 296 Ft

7 680 000 Ft

7 718 593 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 268 577 Ft

164 329 Ft

0 Ft

16 432 907 Ft

1 825 879 Ft

18 094 456 Ft

18 258 785 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

20 089 281 Ft

202 922 Ft

0 Ft

20 292 203 Ft

5 685 175 Ft

25 774 456 Ft

25 977 378 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-09-06 09:39

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)
alairasmintascoregoal_1460622189.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2016-04-14 10:23:09)
519bf400fcfc0e215467e37ebfd9e22faf7e2b317589ee79f88671bb9bd9111e
Egyéb dokumentumok
taoszandeknyilatkozathope_1461660899.pdf (Szerkesztés alatt, 309 Kb, 2016-04-26 10:54:59)
14e7efb6092d630d930e9f239e8acf03ebc919b1b27c2de960db24d6b81483b8
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
tarsasagiszerzodesscoregoal_1460622255.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-14 10:24:15)
eb873a55aad37c130005b12e59d6b9084abbb9cb9bd762693d579250122e265c
scgcegkivonat_1460308906.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2016-04-10 19:21:46) 73feb7e57dae013f25cfdade6887d205134e37d4895e76eee7f649af68beb691
cegkivonat_1461671339.pdf (Szerkesztés alatt, 900 Kb, 2016-04-26 13:48:59) 42193f260cb2bfc659735da62f575c71166338554ae35b37c251291b1f3a5990
(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tarnzakcioigazolas_1461582735.pdf (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2016-04-25 13:12:15)
7efd93c75fde3a69d551f5b3509fc4df3a37a5bc2a66ded8a9a7369e6175861a
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_score-goal_szabadidosport__keresk_1460306175.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-10 18:36:15)
fb6f60cd2f60c292900711cf642b374317dc2177d46dad19111ddc75384b0470
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