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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

F.C. Ajka Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

F.C. Ajka Kft

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

3785

A kérelmező jogállása

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

NB II-es felnőtt

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

24264082-2-19

Bankszámlaszám

11748038-20028015-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8400

Helység

Ajka

Út / utca

Sport u.

Házszám

23

Irányítószám

8400

Helység

Ajka

Út / utca

Sport u.

Házszám

23

Telefon

+36 30 946 99 81

Fax

+36 88 508 051

Honlap

www.fcajka.hu

E-mail cím

fcajkakft@gmail.com

E-mail cím

fcajkakft@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kaibás Dezső

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 946 99 81

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kaibás Dezső

+36 30 946 99 81

E-mail cím
fcajkakft@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
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1 / 26

be/SFP-10115/2015/MLSZ
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

21 MFt

40 MFt

45 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

64 MFt

51 MFt

50 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

65 MFt

125 MFt

55 MFt

Egyéb támogatás

20 MFt

20 MFt

20 MFt

Összesen

170 MFt

236 MFt

170 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

46 MFt

115 MFt

140 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,4 MFt

1 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

11,2 MFt

27 MFt

26 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,7 MFt

7 MFt

1 MFt

Összesen

58,3 MFt

150 MFt

168 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

7 894 416 Ft

157 888 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 221 354 Ft

124 427 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

37 713 237 Ft

754 265 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-11-25 12:48
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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 Futball Club Ajka egyesület és Ajka Város Önkormányzata 2013. február 14-én a 2013. évi licencadási eljárás előírásának megfelelően megalapította az F.C. Ajka
Korlátolt Felelősségű Társaságot, 49%-os egyesületi tulajdoni hányaddal. Az FC Ajka felnőtt csapata 2014. tavaszán a 12. helyet foglalja el a tabellán. Célunk, hogy
csapatunk a 2015/2016-os bajnoki évadban az egycsoportos NB II-ben maradjon, ott jobban szerepeljen, mint a 2014/2015-ös évadban, és hogy az ehhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket biztosítsuk. Gazdasági társaságunk 2013. július 01-től hivatásos sportolóként alkalmazza a felnőtt csapat játékosait. Az utánpótlást
képező sportegyesület és gazdasági társaságunk szakmai élete továbbra is szorosan összefonódik, a mindennapi tevékenységek maximális együttműködésen
alapulnak. Ajka város Önkormányzatával írásban rögzített együttműködési megállapodás van életben, mely szerint a tulajdonában lévő fedett sportcsarnok, a
környező sportpályák és öltözők használatát térítésmentesen bocsátja rendelkezésünkre. Helyszíni adottságaink: 1)1 db élőfüves nagypálya (center) – TAO-s
támogatásból a 2013/2014-es évadban megvalósított fejlesztési programunk keretein belül létesítve (1257/5) , fedett 1000 fős lelátóval, fűcserével,
öntözőrendszerrel, eredményjelzővel 2)1 db élőfüves edzőpálya öntözési lehetőséggel 36x110 m-es területen – 2013/2014-es évadban önerőből létrehozva, 3)1 db
műfüves nagypálya 105x68 – TAO-s támogatásból a 2012/2013-as évadban megvalósított fejlesztési programunk keretein belül létesítve (1257/3 hrsz) 4)1 db
műfüves kispálya (20x40 m) - TAO-s támogatásból a 2014/2015-ös évadban megvalósított fejlesztési programunk keretein belül létesítve (1257/5 hrsz) 5)2 db füves
nagypálya 105x68 – TAO-s támogatásból a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös évadban megvalósított fejlesztési programjaink keretein belül fűcsere, öntözőrendszer
(1268/2 hrsz) 6)40x20 m parkettás pálya – sportcsarnok (más szakosztályok általi túlterheltsége miatt csapataink kiszorulnak a használatából) 7)lelátó ülőszékekkel
(sportcsarnok) - 530 fő befogadására alkalmas 8)öltözők zuhanyzóval 9)férfi, női mellékhelyiségek 10)mozgáskorlátozott WC 11)klubhelyiség a közösségi
rendezvényekhez

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
1. A Sportcentrum területén található egy korábban kézilabda pályákként funkcionáló bitumenes terület (100mx26m). Főként az októbertől márciusig tartó
időszakban- az edzéslehetőségek javítása céljából már az előző években megfogalmazódott, hogy nevezett területen két műfüves kispálya létrehozása lenne a
legjobb megoldás. Előző programunk keretein belül egy kispálya megépítése megtörtént, azt sportolóink már birtokba is vették. Az elkészült pálya még jobban igényli
a beruházás folytatását, így annak terveit jelen programunkban rögzítjük. A két pálya helyet adhat a Bozsik program keretében rendezett alközponti tornáknak,
alközponti edzéseknek, a Bozsik iskolai program edzéseinek, tornáinak, a Diákolimpia rendezvényeinek. A délelőtti órákban lehetőség lenne a városi óvodák,
általános– és középiskolák testnevelés óráinak megtartására is.Az esti órákban kiszolgálhatná a városi tömegsport rendezvényeket is: kispályás labdarúgó bajnokság
24 csapat, Öregfiúk Bajnokság 11 csapat. 2. A műfüves kispályák maximális kihasználtságának érdekében tervezzük a villanyvilágítás kiépítését, mindkét pálya
edzésre alkalmas megvilágítása céljából. A tervezett edzésszám megtartása miatt a sötétedés utáni időszakban is szükséges edzések tartása. 3. A műfüves
játéktérre való rálátás kényelmét szolgálná a tervezett mobil lelátó, egyben megoldást jelentene a játéktér állagának megőrzésében is, mivel a közönséget (szülők,
szurkolók, vendégek) ide tudjuk terelni a játéktérről. 4. Az MLSZ biztonsági előírása okán a vendégszektor korlátjának magasítását szükséges elvégezni, a jelenlegi
vendégszektor és a szociális blokk közötti területen. Ezen túlmenően a szemben lévő ülőhelyi oldalon kialakításra kerülne egy ülőszékekkel rendelkező
vendégszektor, amelyhez az odavezető korlát magasságát 2,4 m-re kell emelni. A szektor leválasztásához egy 2 m magas biztonsági kerítés telepítését tervezzük,
felső és alsó végén biztonsági kapukkal. 5. Felnőtt és versenyző korosztályaink edzésszámának biztosítása indokolja a főként általuk használt élőfüves nagypálya
edzésszintű világításának kiépítését. 6. Nem megoldott a terület legalacsonyabb pontján elhelyezkedő főpályánk és környékének csapadékvíz elvezetése.Ennek
lehetőségét szeretnénk biztosítani, rendezve a lelátók „sárdagasztás nélküli” megközelítését(járda, csapadékvíz elvezető csatornák stb.) és az özönvízszerű
esőzések esetén a pálya minőségének megőrzését, játékra alkalmas állagának biztosítását.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS JOGCÍM Sportszakembereink munkájának díjazását egész évadban, 12 hónapon keresztül finanszírozzuk. TÁRGYI ESZKÖZ
BERUHÁZÁS (NEM INGATLAN) 1. Edzőterem berendezése - 2015. IV. negyedév 2. Újraélesztő készülék - 2015. IV. negyedév 3. Informatikai eszközök
(projektor,kamera,tv, állványok) - 2015.IV.negyedév. TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁS (INGATLAN) Terveinknek megfelelően a beruházások pályáztatása ez év
októberéig megtörténik, a kivitelezések ezt követően egymással szinkronban haladhatnak. Az egyes projekttevékenységek időtartamára bőven rátervezünk, széles
időintervallum áll rendelkezésre, főleg az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága miatt. Minden fejlesztés befejeződik 2016.05.31-ig. Projekttevékenységek
ütemterve: 1. Műfüves pálya (20x40 m játéktér) - 2015.10.01-2015.12.31. 2. Pályavilágítás I. (műfüves játékterek megvilágítása) - 2016.03.01.-2016.05.31. 3.
Könnyűszerkezetes lelátó - 2015.10.01.-2016.05.31. 4. Biztonsági kerítés (vendégszektor)- 2015.10.01.-2016.03.31. 5. Pályavilágítás II. (élőfüves nagypálya volt
Bányász center) - 2015.10.01.-2016.04.30. 6. Vízelvezetés - 2015.10.01.-2016.04.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Ajka város Önkormányzata mindig kiemelt céljának tekintette a városi sportélet támogatását, így maximális együttműködést élvez szervezetünk a tulajdonát képező
létesítmények fejlesztése tekintetében is. Fontosnak tartjuk a szakmai képzésben résztvevő sportszakemberek napi munkájának elismerését, megfelelő
munkakörülmények biztosítását, mellyel csapatunk eredményes szereplésébe fektetünk be. Infrastrukturális fejlesztéseink maximális összhangban vannak a
szakszövetségi stratégiában rögzített alapfeltételek biztosításával. A 2012/2013-as évadban – TAO-s támogatással az FC Ajka sportegyesület programjának
köszönhetően - elkészült műfüves nagypálya óriási előrelépést jelentett felnőtt csapatunk téli felkészülési időszakában is: az edzések, edzőmeccsek helyben, nagyon
jó minőségű talajon zajlanak. A 2013/2014-es évadban elkészült a felnőtt csapat centerpályájaként funkcionáló élőfüves nagypálya öntözőrendszerrel, beszerzésre
került egy új eredményjelző készülék, megvalósult a lelátó részleges befedése, valamint ezer darab támlás ülőszék rögzítése. A 2014/2015-ös évadban elkészült egy
kisméretű műfüves pálya, beszerzésre került egy fűnyíró traktor, folyamatban van a volt Bányászpálya öltözőépületének teljes felújítása, a volt Bányász
centerpályának a fűcseréje öntözőrendszer kiépítésével, a külső kerítés javítása, felújítása, labdafogó hálók és kispadok telepítése. Ezt a fejlődést kívánjuk folytatni az ezáltal generált sportágfejlesztési hatásokkal együtt - idei infrastruktúra-fejlesztéseinkkel, melyeket egymásra épülve, stratégiai szempontok figyelembe vételével
terveztük, ütemeztük. Szervesen illeszkedik programunkba a Kormány által biztosított Stadionfejlesztési Program 400 MFt értékű önkormányzaton keresztül történő
támogatása, amelynek keretein belül az alábbi fejlesztések valósulnak meg várhatóan ez év végéig: • televíziós közvetítésre alkalmas világítás kiépítése (850 lux), •
szociális blokk létesítése 2000 fő kiszolgálására, • a meglévő épület nyaktaggal történő bővítése (öltöző, fürdő, VIP-helység, sajtószoba, orvosi szoba, irodák stb.)
NBII-es csapathoz méltó körülmények biztosítására, • fedett ülőszékes lelátó bővítése 2000 fő befogadóképességgel, • a lelátó csapadékvíz elvezetéséhez szükséges
csatorna kiépítése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Látva a bővülő utánpótlás létszámot, nyitni kívánunk a térség további egyesületei, intézményei felé a helyi tehetségek felkarolására, képzési rendszerünkbe való
bevonására. Ennek jó alapja az a centrum, amelynek fejlesztését és a beruházást 2015 évben befejezzük. Számunkra fontos, hogy a térségben működő (pl.
Devecser, Úrkút), műfüves, megvilágított játéktérrel nem rendelkező klubjai használhatják a mi játékterünket, amellyel az FC Ajka elfogadottsága, ismertsége
növekszik, a térségben népszerűsödik a labdarúgás, és nem utolsó sorban árbevételi vonzata is van. Az edzések, mérkőzéslátogatások során egymástól távol álló
társadalmi rétegek, csoportok kerülnek kapcsolatba egymással. Gazdasági vetületeként sorolhatjuk a helyi gazdaság szereplőinek jelenlétét, ismertségük
növekedését, a kiszolgáló/kapcsolódó vállalkozások bevételének emelkedését. Játékosaink hivatásos sportolóként történő alkalmazása, a játékosok munkaviszony
létesítése, a járulékok megfizetése az ország büdzséjére, foglalkoztatottsági mutatójára is pozitív hatással bír. A kiszámítható jogi helyzet a jelenleg aktív
vállalkozásoknak ad stabilitást, motivációt a TAO-s támogatási rendszerben való pozitív részvételre. A beruházások eredményeként létrejövő fejlesztések
üzemeltetése, karbantartása megnöveli a helyi önkormányzat anyagi terheit, így kockázati tényezőnek látjuk azt az esetet, amennyiben ennek forrása nem állna
rendelkezésükre.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Vezetőedző

Edző

UEFA A

Technikai vezető

Egyéb

Szertáros

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Nem
releváns

EKHO

160

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

80

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

Masszőr

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

80

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Kapusedző

Edző

UEFA B

EKHO

120

12

220 000 Ft

44 000 Ft

3 168 000 Ft

Pályaedző

Edző

UEFA B

EKHO

100

12

160 000 Ft

32 000 Ft

2 304 000 Ft

700

72

1 080 000 Ft

216 000 Ft

15 552 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Vezetőedző

Az MLSZ licenc szabályzata előírja a megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző alkalmazását. Feladata az NB II-es felnőtt csapat szakmai
felkészítése, bajnoki mérkőzéseken, kupákon való szerepeltetése.

Technikai
vezető

Feladata az NB II-es felnőtt csapat adminisztrációs feladatainak ellátása. Felelős az igazolások, játékengedélyek, sportorvosi igazolások
érvényességért, feladata a Szövetség szabályzatainak naprakész ismerete, a mindennapi technikai feladatok ellátása.

Szertáros

Feladata a felnőtt csapat sporteszközeinek, sportfelszereléseinek rendszerezése, biztosítása, nyilván tartása, gondozása.

Masszőr

A sporttevékenységgel együtt járó aktív izom- és ízületi munka elő- és utókezelését biztosítja.

Kapusedző

A kapusok szakmai fejlődéséért felelős a felkészülések során.

Pályaedző

Feladata a vezetőedző munkájának segítése, az általa elkészített edzéstervek végrehajtásában való aktív részvétel, a felkészülések során
önálló részfeladatok ellátása, az edzéstervekhez hozzárendelt eszközök biztosítása.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 657 584 Ft

78 944 Ft

157 888 Ft

7 894 416 Ft

7 894 416 Ft

15 709 888 Ft

15 788 832 Ft

2015-11-25 12:48
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be/SFP-10115/2015/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszközök

Edzőterem berendezése melléklet szerint

db

1

8 142 008
Ft

8 142 008 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Újraélesztő készülék

db

1

559 000
Ft

559 000 Ft

8 701 008 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Edzőterem berendezése
melléklet szerint

A 2014/2015-ös évad TAO-s beruházása során felújított épületben edzőterem is kialakításra került. A terem tartalommal való
megtöltését kívánjuk elérni a tervezett eszközökkel. Az edzőtermi eszközök használatának előnyei mindenki számára ismertek,
szervezetünk elsősorban a felnőtt és utánpótláskorú sportolóinak fizikális fejlődését célozta meg. Továbbá fontos számunkra a
játékosok egészségi állapotának megőrzése, javítása, a sérülések utáni rehabilitáció idejének lerövidítése. Eddig ezek az
eszközök nem álltak rendelkezésünkre, beszerzésük nagyon nagy előrelépést jelentene klubunk életében.

Újraélesztő készülék

Edzéseken, mérkőzéseken a játékosok, nézők életének veszélybe kerülése esetén való alkalmazásra.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 034 713 Ft

62 214 Ft

124 427 Ft

6 221 354 Ft

2 666 295 Ft

8 825 435 Ft

8 887 649 Ft

2015-11-25 12:48
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be/SFP-10115/2015/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályaépítés

Műfüves pálya (20x40
játéktér) 26x48 m

2015-10-01

2015-12-31

2015-12-31

15 508 656
Ft

Pálya infr. bőv.

Pályavilágítás I.
(műfűves pályák)

2016-03-01

2016-05-31

2016-05-31

8 800 000
Ft

Pálya infr. bőv.

Könnyűszerkezetes
lelátó

2015-10-01

2016-05-31

2016-05-31

2 720 000
Ft

Biztonsági beruh.

Biztonsági kerítés

2015-10-01

2016-03-31

2016-03-31

2 179 000
Ft

Pálya infr. bőv.

Pályavilágítás II.
(élőfüves nagypálya)

2015-10-01

2016-04-30

2016-05-20

11 750 000
Ft

Környezetrendezés

Vízelvezetés

2015-10-01

2016-04-30

2016-05-20

11 787 000
Ft
52 744 656
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Műfüves pálya (20x40
játéktér) 26x48 m

A Sportcentrum területén elhelyezkedő volt kézilabda pályák (betonos) területén az előző évi programban elkészült egy műfüves
kispálya, melynek folytatását tervezzük még egy kisméretű műfüves pálya megépítésével. Így az egész 100mx26m területet
egységesen műfűburkolat fedné, két 20x40 m játéktérrel. A költségvetésben ez indokolja az MLSZ I.függelékében rögzített
paraméterekhez rendelt értéktől való eltérést, hisz nagyobb területen lenne műfű burkolat, viacolor járda pedig nem lenne. A két
pálya területére nagy szüksége van az ajkai sportéletnek, hisz a gyerekeink felkészítésén túl otthont ad a kispályás labdarúgó
bajnokságnak, a már műfüves játéktér az öregfiúk bajnokságnak, az iskolai és óvodai programoknak. A területnek jelenleg
"féligkész" kinézete van, a látvány igényli a folytatást, a baleset- és sérülésveszélyes bitumen megszüntetéséről nem is beszélve.
(fotók mellékelve)

Pályavilágítás I. (műfűves
pályák)

Az őszi, téli időszakban a korai sötétedés miatt a világítás kiépítése nélkül csak rövid ideig tudnánk használni a pályákat. A
gyerekek iskolai elfoglaltsága nem engedi meg a korai kezdést, így mindenképpen belecsúsznak az edzések abba az időszakba,
amikor már csak világítás mellett lehet edzést tartani. A tervezett edzésszám megtartása miatt a sötétedés utáni időszakban is
szükséges edzések tartása.

Könnyűszerkezetes lelátó

A TAO-forrásból elkészült műfüves nagypálya körül nincs biztosítva nézőtér, a szülők, szurkolók a kerítést körbe állva nézik az
edzéseket, mérkőzéseket. A pálya keleti oldalán telepítendő könnyűszerkezetes lelátóval a szurkolók, hozzátartozók
elégedettségét, valamint az itt zajló rendezvények színvonalának emelését kívánjuk elérni.

Biztonsági kerítés

Az MLSZ biztonsági előírása okán a vendégszektor korlátjának magasítását szükséges elvégezni, a jelenlegi vendégszektor és a
szociális blokk közötti területen. Ezen túlmenően a szemben lévő ülőhelyi oldalon kialakításra kerülne egy ülőszékekkel
rendelkező vendégszektor, amelyhez az odavezető korlát magasságát kettő 2,4 m-re kell emelni. A szektor leválasztásához egy
2 m magas biztonsági kerítés telepítését tervezzük, felső és alsó végén biztonsági kapukkal.

Pályavilágítás II. (élőfüves
nagypálya)

A jelenleg felújítás alatt lévő, volt Bányász-pálya területén lévő élőfüves nagypályát kívánjuk megvilágítani a kihasználtság
fokozása, az edzésszámok növelése érdekében. Ezt a pályát elsősorban felnőtt és versenyző korosztályú up csapataink
használják felkészülés és versenyeztetés céljából Az őszi, téli időszakban a korai sötétedés miatt a világítás kiépítése nélkül csak
rövid ideig tudnánk használni a pályákat.

Vízelvezetés

Évek óta nagy problémát jelent mindennapjainkban a pályák környezetében a csapadékvíz elvezetése. Csapadékos időben a
területen a sár az uralkodó, a játékosok és a szurkolók ezen a talajon kénytelenek közlekedni. További problémát jelent, hogy a
környéken felgyülemlő, hordalékkal szennyezett csapadék a műfüves nagypályát is folyamatosan veszélyezteti esőzéskor. A
stadionfejlesztési program keretein belül elkészült a Sportcentrum felújítási munkáinak komplett kiviteli terve, melynek egyik
eleme a TAO-ból finanszírozandó vízelvezetési munkálat.

2015-11-25 12:48
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2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

1248

Egyéb

Pályaépítés

Műfüves pálya
(20x40 játéktér)
26x48 m

Kicsi mf.p.

8400
Ajka
Sport
23

1257/5

Pálya infr. bőv.

Pályavilágítás I.
(műfűves pályák)

Egyéb

8400
Ajka
Sport
23

1257/5

Egyéb

Pálya infr. bőv.

Könnyűszerkezetes
lelátó

Egyéb

8400
Ajka
Sport
23

1257/3

Egyéb

Biztonsági beruh.

Biztonsági kerítés

Egyéb

8400
Ajka
Sport
23

1257/5

Egyéb

Pálya infr. bőv.

Pályavilágítás II.
(élőfüves
nagypálya)

Egyéb

8400
Ajka
Sport
14

1268/2

Egyéb

Környezetrendezés

Vízelvezetés

Egyéb

8400
Ajka
Sport
23

1257/5

Egyéb

Megj.

A megadott terület
alapján maximum
elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U7

műfüves kispálya

egész pálya

6 óra

18

U9

műfüves kispálya

egész pálya

9 óra

44

U11

műfüves kispálya

egész pálya

5 óra

44

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Ajka Városi Sportcentrum
- Sporttelep

Nagy f.p.

Ajka Városi Sportcentrum
- Sporttelep

Sporttelep II.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

8400
Ajka
Sport u.
23

1257/5

105x68

Egyéb

20

0 Ft

7

Nagy
mf.p

8400
Ajka
Sport u.
23

1257/3

105x68

Egyéb

60

0 Ft

5

Nagy f.p.

8400
Ajka
Sport u.
14

1268/2

105x68

Egyéb

32

0 Ft

9

Megj.

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

2015-11-25 12:48
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2015/16 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.

36 581 840 Ft

377 132 Ft

754 265 Ft

37 713 237 Ft

16 162 816
Ft

53 498 921 Ft

53 876 053 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-25 12:48
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be/SFP-10115/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-25 12:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-25 12:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-10115/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-25 12:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-10115/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-25 12:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-11-25 12:48

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-25 12:48
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be/SFP-10115/2015/MLSZ
Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-25 12:48
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-25 12:48
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

157 888 Ft

157 888 Ft

78 944 Ft

236 832 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

124 427 Ft

124 427 Ft

62 214 Ft

186 641 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

754 265 Ft

754 265 Ft

377 132 Ft

1 131 397 Ft

Összesen

1 036 580 Ft

1 554 870 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Közreműködés a tervezésben, a sportfejlesztési program kidolgozásában. A Szövetség előírásainak, a törvények, rendeletek
változásainak naprakész ismerete. A benyújtott kérelem után követése, kapcsolattartás a döntéshozó és egyéb szervekkel. Az
esetleges hiánypótlás elkészítésében való közreműködés. Pozitív támogatási döntés esetén a támogatási igazolások
dokumentációs folyamatának végzésében való közreműködés. A személyi jellegű jogcímhez szükséges dokumentációk
rendszerezésében való segítségnyújtás, a formai feltételeknek való megfelelés vizsgálata. Adatszolgáltatás, valamint a jelentések
elkészítésében való közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a tervezésben, a sportfejlesztési program kidolgozásában. A benyújtott kérelem után követése, kapcsolattartás a
döntéshozó és egyéb szervekkel. Az esetleges hiánypótlás elkészítésében való közreműködés. Pozitív támogatási döntés esetén
a támogatási igazolások dokumentációs folyamatában való közreműködés. A beszerzések adminisztrációs folyamatának
felügyelete, az előírások, számviteli és egyéb szabályok ismerete. Adatszolgáltatás, jelentések készítésében közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Közreműködés a tervezésben, a sportfejlesztési program kidolgozásában. A Szövetség előírásainak, a törvények, rendeletek
változásainak naprakész ismerete. Közreműködés a hatáskörrel rendelkező szervek által készítendő dokumentumok
rendelkezésre állásában. A benyújtott kérelem után követése, kapcsolattartás a döntéshozó és egyéb szervekkel. Az esetleges
hiánypótlás elkészítésében való közreműködés. Pozitív támogatási döntés esetén a támogatási igazolások dokumentációs
folyamatában való közreműködés. A beruházások adminisztrációs folyamatának, valamint az ütemterv szerinti határidők
betartásának felügyelete, az elszámolásokban való közreműködés. Az esetleges módosításoknál szakértői támogatás nyújtása.
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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: Ajka, 2015. 11. 25.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kaibás Dezső (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Ajka, 2015. 11. 25.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Alulírott Kaibás Dezső, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig
igénybe vett , valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben az általunk igénybe vett , az az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o)
(a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet, („De Minimis Rendelet ”) ) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes értéke az
alábbiak szerint alakul:
De minimis elszámolás

2015/16

2013/14 sportév
Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke

2 836 142 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2013-08-21

300 Ft

Érték Euro-ban

9 454 €

2014/15 sportév
Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke

2 976 414 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2014-09-25

315 Ft

Érték Euro-ban

9 449 €

2015/16 keret meghatározása
De minimis keret

200 000 €

Előző két évi odaítélt személyi jellegű támogatás összege

18 903 €

Egyéb - más forrásból részesült - de minimis támogatás összege

0€

Maradványérték

181 097 €

Nyilatkozat kiadásának napján hivatalos MNB euro/forint árfolyam*

297 Ft

Igényelhető összeg 2015/16

53 785 886 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi
jellegű ráfordításokra igényelhető csekélyösszegű támogatás igénybevételére 53 785 886 Ft összeg erejéig van lehetőségünk.
A támogatási döntést - jóváhagyó határozat kiállításának dátuma - megelőző hónap utolsó napján hatályos MNB euro/forint árfolyamot kell figyelembe venni a
jóváhagyott személyi jellegű ráfordítás támogatási értékének meghatározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyamat során a jóváhagyó szerv által meghatározásra
kerülő jóváhagyott támogatási összeg és a jelen nyilatkozatban meghatározott támogatási összeg között eltérés alakulhat ki.
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 11:13:55

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 11:14:29

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:
2015-04-14 15:47:30

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:
2015-04-27 18:04:05

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 11:17:44

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:28:19

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 18:02:32

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 18:02:59

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:51:56

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:07:23

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:04:30

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:41:20

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

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:46:21

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Ajka, 2015. 11. 25.
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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

6

6

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

2

3

50%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1200

1200

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%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
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

7 657 584 Ft

78 944 Ft

157 888 Ft

7 894 416 Ft

7 894 416 Ft

15 709 888 Ft

15 788 832 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

42 616 553 Ft

439 346 Ft

878 692 Ft

43 934 591 Ft

18 829 111 Ft

62 324 356 Ft

62 763 702 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 034 713 Ft

62 214 Ft

124 427 Ft

6 221 354 Ft

2 666 295 Ft

8 825 435 Ft

8 887 649 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

36 581 840 Ft

377 132 Ft

754 265 Ft

37 713 237 Ft

16 162 816 Ft

53 498 921 Ft

53 876 053 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

50 274 137 Ft

518 290 Ft

1 036 580 Ft

51 829 007 Ft

26 723 527 Ft

78 034 244 Ft

78 552 534 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-11-25 12:48

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (33 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)
fc_ajka_kft_alairas_minta_1429521269.pdf Szerkesztés alatt, 456 Kb, 2015-04-20 11:14:29)
eceb0524bd705b79132354585760a6004eca9ceea372c693911ab181416d4d18
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
beruhazas_finanszirozasi_terve_forr_1430294843.doc Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-29 10:07:23)
7d79137dbc4356c34dfa7e0bb66807801d1f5e54dadfb96b81a2b8efb77b8716
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
beruhazas_hasznositas_kihasznaltsag_1430294670.docx Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2015-04-29 10:04:30)
6a7de118ab363f2662f5cb200e77bada4fdc31bce74e78c2ade7329323e01354
Egyéb dokumentumok
foto_kerites_vendegszektor_1430212664.jpg Szerkesztés alatt, 417 Kb, 2015-04-28 11:17:44)
5b73ac2d39c93c9c846c48e1cd7e8ec9d3105a7ad04f5a6739df9b02a0264ea8
foto_mufuveskispalya1._1430150730.jpg Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-27 18:05:30) ef0bf3b92eefcf9f1545e69f726161838797c3c839f9efeb175f28bffa54058c
foto_mufuveskispalya2._1430150758.jpg Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2015-04-27 18:05:58)
af0bc7b2ce2131d9dc10f0de5886a96a02486525ee7e7d1342fe21951542e840
foto_palyavilagitasi.kismufuvese_1430150774.jpg Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2015-04-27 18:06:14)
2e36d0c91ec75f5638ccf8a0aca59d57367dbee4ccf11dfbd00f6268fe2aef66
foto_palyavilagitasii.elofuvesna_1430150837.jpg Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2015-04-27 18:07:17)
e6f64340f3893ae2336b9b73fe62652df403ec6340d129efb65f56eb22f7cd5d
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_2015_04_14_1429521235.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-20 11:13:55)
c87faaf319bf0743ea94cb55bdb901f7fed9c68d93c8426b2a5cb367c5a7e973
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazg_szolg_dij_1430150645.pdf Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2015-04-27 18:04:05) 058906035ba0edce0ef93eb4c6c14d59c992e6a214dd6b29df6a1b848a099c56
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_fc_ajka_korlatolt_felelossegu_tar_1429019250.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-14 15:47:30)
166d1b2972e6d91e46d4b59a0c853db140beab249c1518c3f435d717d6d5150f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevansmelleklet_1430225516.pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2015-04-28 14:51:56)
7134e0c78bec7774b0c6831d3d3aef113d16d1ae031e820e8552cb36184b89cc
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
nyilatkozatepitesengedelynemlege_1430150579.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-27 18:02:59)
50007c2ffdca7e7eb6c6b551eadb48babc1194aa36c358778d043bff4ff6098e
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
onkorm_kivonat_fcajka_kft2_1430393299.pdf Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2015-04-30 13:28:19)
b2a8804ef32d92081fe4628a57d2f589c56a4a166c7268cf79775e54e2387cd7
egyuttmukodesi_megall_fcajka_kft_1430393025.pdf Szerkesztés alatt, 1005 Kb, 2015-04-30 13:23:45)
05ea0c6a7d91dd8e72730c327776c3a1c6a22c116c3c6491a7615cb9e0a5e103
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullap12575_1430150534.pdf Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2015-04-27 18:02:14) 959ca8c734e0e8de40dcccaeb535fd97623ee6e91416d02763fd9dd525541199
tullap12682_1430150552.pdf Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2015-04-27 18:02:32) 9b80e38d04aa5db33be374ab4fc0cf46bfb7a0a9a97105201a86ad306c618732
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ktsgvetesajka-biztonsagikerites_1430224715.xls Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2015-04-28 14:38:35)
9aff612544dcfabf7dde626d8ccc2f15e13a90af23a5a968e9e15eb2947e289f
ktsgveteskonnyuszerkezeteslelato_1430224726.xls Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-28 14:38:46)
25441ad5f00137c44d713b3135722a7ea1e3efc5d691657bf64cc6b0400acd47
ktsgvetes_ajkamufuvespalya48x26m_1430224735.xls Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-28 14:38:55)
55ce4ef6992d3410008ab1c11133991604d5292ffd281392ba63325e980c38e1
ktsgvetes_palyavilagitasimufuves_1430224746.xls Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-28 14:39:06)
2585b7af45da3d55b3f4dba6c4382ece7a5bb6cd325612b9f06e172f7c341fca
ktsgvetes_palyavilagitasiielofuv_1430224766.xls Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2015-04-28 14:39:26)
7ad132d1f17bf290c3c12f64ad6068608cce5b53b05677bf0fff067e2078c524
ktsgvetes_vizelvezetes_1430224785.xls Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2015-04-28 14:39:45)
9c4458e196681071a46a79cba965147519dbc17c12fc8b63e1f2c128e25542c3
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9c4458e196681071a46a79cba965147519dbc17c12fc8b63e1f2c128e25542c3
ktsgek_edzoterem_es_informatikai_es_1430224804.xls Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-28 14:40:04)
b6e9858d2d0df00a4752306b91840d23d864f2b4eb1a0148dded8bc338084950
defibrillatorajanlat_1430224880.pdf Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2015-04-28 14:41:20)
37e50d0c98e491b7bccb51cc27a6adb504436ba9f909d83a5f79e4e66be143a4
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
defibrillatorfelautomataleiras_1430224906.pdf Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2015-04-28 14:41:46)
4045e4f22754b62289963fcbfe4f70967bb8ab307bd87359bb5b18b0555287e4
defibrillatorzollaedplusmuszaki_1430224930.pdf Szerkesztés alatt, 607 Kb, 2015-04-28 14:42:10)
cee86323e7966a813c5045dd425a4d550238a4284ba375620fe226fd091ee835
muszakitartedzotereminformatika_1430224973.doc Szerkesztés alatt, 983 Kb, 2015-04-28 14:42:53)
9e12bacc0e0ec3bc78db0eb6374fefac745c35d8fa8e100666be3f787b542496
muszakitartmobillelato_1430224985.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-28 14:43:05)
479d62f030510842ba682321ece3187c4be0d084e9455bc27dd979bd96073c77
muszakitartmufuvespalya_1430224996.doc Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-28 14:43:16)
f164dea1f5d58ae8c50651efcb0c655405d1f4f7878f3c33617045876dfde0ab
muszakitartvizelvezetes_1430225018.pdf Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2015-04-28 14:43:38)
d6f71d53c0b14e5c7e960a55de5a927814ceb08db92f28e1344ef0804fc93684
vilagitashoz_meresek_1430225136.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 14:45:36)
f7e47713e1a21da25481ec700b5a28f529146d0277c30620388c615a8d042269
vizelvezeteshelyszinrajz_1430225181.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 14:46:21)
e73af10b3c3760cd4ef0b9776bfae64a541c2aa6c6a59b9334c1808b77da29b7
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