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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:521

3

Tagsági azonosítószám

Szigetszentmiklósi TK
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

1381

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :

Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:- nincs -

Utánpótlás típusa:NB II UP

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:- nincs -

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:- nincs -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

Adószám:

1 9 8 3 1 9 9 2 - 2 - 1 3

Bankszámlaszám:

1 1 7 4 2 2 5 2 - 2 0 0 1 0 4 2 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

(helység)

2 3 1 0

(házszám)

Sport utca

Telefon: 36306206714

Szigetszentmiklós
8.

Honlap:

http://sztkfutball.hu

(helység)

Szigetszentmiklós

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

2 3 1 0

(házszám)

Sport utca

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Becz Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 36209578460

8.

E-mail cím: becz@vnet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám: 36306877883

Pete Gábor
E-mail cím: petegabor@sztkfutball.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

SzTK Futball Kft.

2310 Szigetszentmiklós Sport utca 8.

Utánpótlás képzés biztosítása

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2012

Bevétel

2013

2014

Önkormányzati támogatás

17 MFt

34 MFt

30 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

74 MFt

56 MFt

43 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

98 MFt

178 MFt

1 534 MFt

Egyéb támogatás

30 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

219 MFt

összesen:

268 MFt

1 607 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2012

Kiadás

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

151 MFt

103 MFt

105 MFt

Működési költségek (rezsi)

7 MFt

5 MFt

3 MFt

Anyagköltség

5 MFt

6 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

30 MFt

28 MFt

22 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

12 MFt

11 MFt

7 MFt

Összegzés:

205 MFt

összesen:

153 MFt

142 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

146 MFt

124 MFt

135 MFt

Működési költségek (rezsi)

7 MFt

5 MFt

3 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014/15 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre, Szigetszentmiklós város utánpótlás-nevelő futball egyesülete. A sportszervezet 1922-ben alakult, a jelenlegi klubvezetés 2005ben vette át az irányítást. Az azóta eltelt kilenc év alatt folyamatos fejlődési tendencia ﬁgyelhető meg, melynek eredménye képpen a korábbi vidéki kis csapat egy
országos szinten meghatározó sportszervezetté nőtte ki magát. A kezdetben 50-60 főt számláló utánpótlás bázis mára meghaladja a 300 főt, és kiegészül további 50
fő leány labdarúgóval illetve 60 fő ﬁatal futsalossal.
Jelenleg sportszervezetünk rendkívül nehéz infrastrukturális helyzetben van, hiszen csupán egy nagy műfüves pályával rendelkezik, ahol 16 csapatot versenyeztetünk. A
ﬁzikai korlátok már a szakmai munkát akadályozzák.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Az utánpótlás-képzést szervezetünk fő feladatának tekinti, és stratégiai célunk hogy Szigetszentmiklós legyen a régió labdarúgó központja. A célunk eléréséhez
elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, hiszen a jelenleg rendelkezésünkre álló egy darab műfüves nagypálya korlátot szab a további előrelépésnek. Az
elképzelésünk egy Regionális Utánpótlás Központ létrehozása, amelyet két ütemben kívánunk megvalósítani. A beruházás I. ütemét az MLSZ a TAO program keretein
belül jóváhagyta, jelenleg az előkészítő munkálatok folynak, hogy még ebben a sportévben megkezdődjön a kivitelezés.
A fejlesztés Szigetszentmiklós határában, sportcélra elkülönített területen valósul meg, melyet Szigetszentmiklós Városától hosszú távra bérbe vett egyesületünk. A
közel 60.000 négyzetméteres területen megépül 2 db 105x68 méteres élő füves nagypálya, 1 db 105x68 méteres műfüves nagypálya, 1 db 76x56 méteres élő füves
pálya és 1 db 40x20 méteres műfüves kispálya.
Az előző beruházás azonban nem teljes a II. ütem megvalósulása nélkül! Az edzőpályák megépülnek, de mit sem érnek egy igazi centerpálya és kiszolgáló
létesítmények nélkül.
A fejlesztés következő részeként megvalósítjuk a centerpályához tartozó főépületet és a vendéglelátót, létrehozva így egy olyan sportközpontot, ami teljes mértékben
ki tudja szolgálni a céljainkat. A terveink alapján egy I. osztályú, C kategóriás stadiont hoznánk létre, 2000 fős befogadóképességgel. A beruházás azért számít
egyedinek, mivel ez lesz Magyarország első „zöld stadionja”. A tervezés során maximálisan szem előtt tartottuk a környezetbarát technológiák használatát, így
hőszivattyús pálya- és épületfűtést, napkollektoros melegvíz-előállítást, napelemes elektromos áram betáplálást és korszerű hőszigetelési technikákat alkalmaztunk. A
létesítmény így nem csak óvja a természetet, hanem a fenntartási költségei is alacsonyan tarthatóak.
Természetesen a tervezők maximálisan betartották az MLSZ infrastruktúra szabályzatának vonatkozó részeit, így a főépület és a vendéglelátó tartalmazza mindazon
kötelező elemeket, amelyek az adott kategóriás pályákhoz kötelezőek. Maximális ﬁgyelmet fordítottunk a pályabiztonságra, hiszen egy olyan létesítményt szeretnénk
létrehozni, ahol családok százai nyugodtan élvezhetik a labdarúgó mérkőzéseket.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

A

projektek megvalósításának kezdete 2014. július 1. Az összes felsorolt fejlesztés terveink szerint megvalósul a pályázati sportévben, vagyis 2015. június 30-ig.
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
Az Egyesületnél dolgozó szakmailag jól felkészített edzők mindent megtesznek azért, hogy minél több tehetséges labdarúgót tudjanak kinevelni évről évre. Utánpótlás
csapataink mellett dolgozik egy technikai vezető, akinek feladata a Szövetséggel való kapcsolattartás. Csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt
bajnokságokon, versenyeken és rendezvényein vesznek részt. Nagypályás csapataink U12-U19 az Országos bajnokságban szerepelnek, míg a kisebb korosztályaink a
Bozsik program meghatározó szereplői. A TAO pályázat alapfeltétele ugyanis, hogy igazodni kell az MLSZ fejlesztési stratégiájához, ami utánpótlás szinten megfelel a
Bozsik programmal. Egyesületünk plusz munkát vállalt a programban, hiszen azon túl, hogy önálló körzetként működik a szigetszentmiklósi alközpontért is egyesületünk
felel. A TAO pályázat egyik kulcsfontossága, hogy a résztvevő egyesületek szigorúan tartsák be a Bozsik program által kért szakmai, szervezési és adminisztrációs
feladatokat. Ezáltal nekünk hasonlóképpen kell működnünk és elfogadnunk a Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt szakmai irányvonalakat.
Tanulási folyamat sikeressége az életkori sajátosságoknak megfelelően a képzési célkitűzések megvalósítása. 6-12 éves korig az alapok lerakása, a játékosok egyéni
fejlődése kerüljön előtérbe. 12-16 kor között a kibontakozás kapjon teret, illetve a játékﬁlozóﬁa beállítása a csapatban. Végül 16-19 évesen a nemzetközi porondon is
meg tudja magát méretni az a játékos vagy csapat, aki ezen ﬁlozóﬁa alapján készül fel. Az érthetővé tétel folyamata és a ﬁlozóﬁa gyakorlati módszerei nagyon
fontosak a fejlesztési stratégiában. Minden játék alapgondolatának megértése nagy hangsúlyt kell fektetni, rengeteget ismétléssel. A játék alapfeladatait
meghatározott szempontok alapján kell variálni. El kell kerülni a telítődést. A módszer a lényeg amivel megvalósul az elképzelés. Tilos egyetlen játékon kipróbálni az
összes lehetőséget, ötletet. A gyakorlás során mindig meg kell őrizni a játék alapgondolatát. A játék folyamatosságát nem szabad akadályozni. Minden játék
sikerességének alapfeltétele a játékosok alkotó, kreatív együttműködése. Ezen szakmai irányvonalak segíthetik elő Szigetszentmiklós egyesületét oda, hogy az
utánpótlás nevelésében minél hamarabb látványos eredményt érjen el. Ehhez ma nem szükséges sok újat kitalálni, csak következetesen alkalmazni kell azt, amit a
labdarúgás szakma legjobbjai és a sporttudomány már felismert.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
tervezett fejlesztések igen jó hatással lehetnek a klubnál futballozó ﬁatal és felnőtt sportolók mindennapjaira. Komfortosabbá válik a létesítmény, amely így minden
tekintetben megfelelhet az MLSZ előírásainak. A célunk az, hogy valódi proﬁ klubként működjünk, amelynek megfelelő infrastrukturális háttere van. A labdarúgás
népszerűsítéséhez az is fontos, hogy garantálni tudjuk a labdarúgók, elsősorban a ﬁatalok számára, hogy megfelelő körülmények között készülhetnek. Amennyiben a
szülők azt látják, hogy a gyermekük jól felszerelt stadionban edzhet, biztonságos körülmények között játszhatja a meccseit, akkor sokkal szívesebben küldik a
gyereket a stadionba. Ezzel nőhet a tömegbázis is.
A csapatunk mellett áll a városi Önkormányzat, amely fő támogatóként segíti a működést, emellett több szponzor is megjelent már a csapat mellett, vagyis a klub
háttere stabil. Kockázatot csak az önerő előteremtése jelent, de a már említett támogatók segítenek ennek megszerzésében.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.

A
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási 6 Támogatott pozíció(k)
időszak
megnevezése

Új?

Kategória Képesítés

Adózás Napi
Kif. hó
módja munka óra

Bruttó juttatás Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

utánpótlás koordinátor

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

198 351 Ft

46 922 Ft

2 943 276 Ft

2014/15

sportoktató

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

88 249 Ft

24 901 Ft

1 357 800 Ft

2014/15

honlapszerkesztő

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

294 164 Ft

43 392 Ft

4 050 672 Ft

2014/15

irodai asszisztens

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

151 284 Ft

25 322 Ft

2 119 272 Ft

2014/15

mozgáskoordinátor

Nem Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

147 082 Ft

29 416 Ft

2 117 976 Ft

2014/15

technikai vezető

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

294 164 Ft

66 084 Ft

4 322 976 Ft

2014/15

sportoktató

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

168 094 Ft

40 870 Ft

2 507 568 Ft

2014/15

takarítónő

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

4

12

46 226 Ft

16 497 Ft

752 676 Ft

2014/15

gondnok

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

109 261 Ft

29 104 Ft

1 660 380 Ft

2014/15

titkárságvezető

Nem Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

147 082 Ft

29 416 Ft

2 117 976 Ft

2014/15

sportigazgató

Nem Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

147 082 Ft

29 416 Ft

2 117 976 Ft

2014/15

irodai asszisztens

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

168 094 Ft

40 870 Ft

2 507 568 Ft

2014/15

könyvelő

Nem Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

100 856 Ft

20 171 Ft

1 452 324 Ft

2014/15

táplálkozási tanácsadó

Igen Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

84 047 Ft

16 809 Ft

1 210 272 Ft

2014/15

média munkatárs

Igen Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

109 261 Ft

21 852 Ft

1 573 356 Ft

2014/15

pénzügyi ügyintéző

Nem Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

142 880 Ft

28 576 Ft

2 057 472 Ft

2014/15

szertáros

Nem Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

147 082 Ft

29 416 Ft

2 117 976 Ft

2014/15

kommunikációs munkatárs Nem Egyéb

nem releváns

EKHO

4

12

147 082 Ft

29 416 Ft

2 117 976 Ft

2014/15

bérletpénztáros

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

4

12

147 082 Ft

36 668 Ft

2 205 000 Ft

2014/15

masszőr

Nem Egyéb

nem releváns

Egyéb

8

12

210 117 Ft

37 088 Ft

2 966 460 Ft

3 047 540 Ft

642 206 Ft

44 276 952 Ft

Összegzés:

116

240

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

22 475 610 Ft

22 475 610 Ft

44 951 220 Ft

22 475 610 Ft

22 475 610 Ft

44 951 220 Ft

Összegzés:
összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció lét rehozása eset én annak szükségességét , régi pozícióban bekövet kezet t vált ozás eset én annak
okát .
Évad

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a labdarúgóink megfelelő étkezésére, ezért táplálkozási tanácsadót alkalmaz. A másodállásban
2014/15 táplálkozási tanácsadó
foglalkoztatott szakember személyre szabott étkezési tervet állít össze a labdarúgóknak.
A szakmai munka fontos eszköze, hogy a frissen alkalmazott média munkatársunk rögzíti az edző- és bajnoki mérkőzéseinket. A
2014/15 média munkatárs felvételből vágott anyagot készít, aminek elemzését a szakedző kollégáink így el tudják végezni a csapatukkal.
5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

10

2014/15

stadion

Regionális Utánpótlás Központ - Főépület

stadion

Regionális Utánpótlás Központ - Vendéglelátó

2014/15

T.i.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett
időpontja

70 %

1 801 800 743 Ft

2015-06-30

70 %

199 493 464 Ft

2015-06-30

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

2 001 294 207 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

613 266 866 Ft

1 430 956 021 Ft

2 044 222 887 Ft

613 266 866 Ft

1 430 956 021 Ft

2 044 222 887 Ft

Összegzés:
összesen:
Tárgyi beruházások részlet es indoklása
Évad

Tárgyi eszköz Indoklás
megnevezése

Egyesületünk Pest Megye legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő utánpótlás bázisával rendelkezik. A szűkös infrastrukturális
lehetőségeink szabnak csak gátat a további fejlődésünknek. Az új létesítmény regionális utánpótlás központként működve nagy mértékben
hozzájárulna az MLSZ által kitűzött szakmai célok eléréséhez, és elősegítené a magyar futball fejlődését.
Az utánpótlás központ főépülete a center pályához tartozó stadion részeként magában foglalja az MLSZ infrastruktúra szabályzat által előírt
Regionális
Utánpótlás
- Főépület
2014/15
összes Központ
helyiséget,
és 1000 fő befogadására alkalmas.
Egyesületünk Pest Megye legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő utánpótlás bázisával rendelkezik. A szűkös infrastrukturális
lehetőségeink szabnak csak gátat a további fejlődésünknek. Az új létesítmény regionális utánpótlás központként működve nagy mértékben
hozzájárulna az MLSZ által kitűzött szakmai célok eléréséhez, és elősegítené a magyar futball fejlődését.
Regionális
Utánpótlás
Központa- center
Vendéglelátó
2014/15
A vendéglelátó
pálya másik hosszanti oldalán található, és szintén 1000 fő befogadására alkalmas.
Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Cím (irányítószám, város, utca,
Ingatlan házszám)
típusa

Helyrajzi
szám

Mérete

Használat
jogcíme

1585

105x68m Egyéb

1

I.v.

Bérleti díj
Ft/óra

2

I.v. h.

M.j.

2310
Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós Városi Stadion

Nagy
mf.p.

Sport utca
8.

144

20 000 Ft 12

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPHP07-5361/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzés

U21

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Országos II

1

Országos II

U21 A
csapatunk

U21

Szigetszentmiklós-Erima

Megyei I

1

Megyei I

U21 B
csapatunk

U17

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Országos II

1

Országos II

U17 A
csapatunk

U15

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Országos II

1

Országos II

U15 A
csapatunk

U14

Szigetszentmiklósi TK

Megyei I

1

Megyei I

U14 B
csapatunk

U14

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Országos II

1

Országos II

U14 A
csapatunk

U13

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U13 A
csapatunk

U13

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U13 B
csapatunk

U11

SZTK-Erima U10

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U10 A
csapatunk

U11

SZTK-Erima U11

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11 A
csapatunk

U9

SZTK-Erima U8

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U8 A
csapatunk

U9

SZTK-Erima U9

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9 A
csapatunk

U7

SZTK-Erima

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7 csapatunk

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzés

U17

1

Megyei I

U17 B csapatunkat a Megyei I.
osztályban indítjuk.

U11

1

Bozsik
egyesületi

U11 B csapatunkat a Bozsik
programban indítjuk.

U11

1

Bozsik
egyesületi

U10 B csapatunkat a Bozsik
programban indítjuk.

U9

1

Bozsik
egyesületi

U9 B csapatunkat a Bozsik
programban indítjuk.

U9

1

Bozsik
egyesületi

U8 B csapatunkat a Bozsik
programban indítjuk.

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Megjegyzés

ﬃ. futsal

U15

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Megyei

1

Megyei

U15 futsal
csapatunk

ﬃ. futsal

U13

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Megyei

1

Megyei

U13 futsal
csapatunk

vegyes
futsal

U11

SZIGETSZENTMIKLÓSI TK

Megyei

1

Megyei

U11 futsal
csapatunk

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzés

leány

U21

1

Megyei

U21 női
csapatunk

leány

U15

1

Országos

U15 női
csapatunk

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

312126

CZEGLÉDY LEVENTE

HONVÉD FC KFT.

válogatott

321495

SZTRAKA KRISTÓF

HONVÉD FC KFT.

2013-07-10

256148

TAMÁS DÁVID

ÚJPESTI TE

2013-08-13

248742

FARKAS AURÉL

SZTK FUTBALL KFT.

saját nevelés

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPHP07-5361/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egysé Mennyiség
g

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15 Mobil nagykapu

db

1

215 739 Ft

215 739 Ft

Pályatartozék

2014/15 Mobil sorfal 5 tagu

db

2

186 320 Ft

372 640 Ft

Sporteszköz

db

2

4 903 Ft

9 806 Ft

Sporteszköz

29 418 Ft

Sporteszköz

2014/15 Koordinációs létra
2014/15 Bója csomag

csomag

3

9 806 Ft

2014/15 Gát

db

10

1 634 Ft

16 340 Ft

Sporteszköz

2014/15 Rugófal

db

2

42 494 Ft

84 988 Ft

Sporteszköz

2014/15 Megkülönböztető trikó

db

80

2 452 Ft

196 160 Ft

Sportfelszerelés

db

10

4 903 Ft

49 030 Ft

Sporteszköz

81 720 Ft

Sporteszköz

2014/15 Taktikai tábla A4
2014/15 Trigger henger

db

5

16 344 Ft

2014/15 Cogie training háló

db

20

6 946 Ft

138 920 Ft

Sporteszköz

2014/15 R-Med agility band

db

5

20 430 Ft

102 150 Ft

Sporteszköz

2014/15 Mini Band XL

db

20

2 452 Ft

49 040 Ft

Sporteszköz

8 172 Ft

40 860 Ft

Sporteszköz

2014/15 Dynair XXL

db

5

2014/15 Aero-step

db

2

16 344 Ft

32 688 Ft

Sporteszköz

2014/15 Elektromos cseretábla

db

1

150 364 Ft

150 364 Ft

Pályatartozék

2014/15 Labda 5-ös méret

db

80

15 118 Ft

1 209 440 Ft

Sporteszköz

2014/15 Labda 4-es méret

db

50

11 441 Ft

572 050 Ft

Sporteszköz

db

50

8 989 Ft

449 450 Ft

Sporteszköz

db

10

8 172 Ft

81 720 Ft

Sporteszköz

61 290 Ft

Sporteszköz

2014/15 Labda 3-as méret
2014/15 Zsámoly
2014/15 Medicin labda 3kg

db

10

6 129 Ft

2014/15 Medicin labda 5kg

db

10

8 172 Ft

81 720 Ft

Sporteszköz

2014/15 Melegítő

db

150

11 032 Ft

1 654 800 Ft

Sportfelszerelés

db

150

9 806 Ft

1 470 900 Ft

Sportfelszerelés

db

40

4 903 Ft

196 120 Ft

Sportfelszerelés

196 120 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Széldzseki
2014/15 Mez 1
2014/15 Mez 2

db

40

4 903 Ft

2014/15 Nadrág 1

db

40

3 677 Ft

147 080 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Nadrág 2

db

40

3 677 Ft

147 080 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Sportszár 1

pár

40

2 452 Ft

98 080 Ft

Sportfelszerelés

pár

40

2 452 Ft

98 080 Ft

Sportfelszerelés

919 350 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Sportszár 2
2014/15 Táska

db

150

6 129 Ft

2014/15 Póló 1

db

150

6 129 Ft

919 350 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Melegítő

db

150

11 032 Ft

1 654 800 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Kapus mez 1

db

8

7 355 Ft

58 840 Ft

Sportfelszerelés

db

8

7 355 Ft

58 840 Ft

Sportfelszerelés

3 432 100 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Kapus mez 2
2014/15 Polár felső

db

350

9 806 Ft

2014/15 Sapka

db

350

2 452 Ft

858 200 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Kesztyű

db

350

4 903 Ft

1 716 050 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Alápóló hosszú

db

350

8 581 Ft

3 003 350 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Biciklis nadrág

db

350

5 312 Ft

1 859 200 Ft

Sportfelszerelés

2014/15 Hordágy

db

1

55 569 Ft

55 569 Ft

Diagnosztikai
eszközök

2014/15 Oxigénpalack reduktorral

db

1

93 977 Ft

93 977 Ft

Diagnosztikai
eszközök

2014/15 Vérnyomásmérő

db

1

19 613 Ft

19 613 Ft

Diagnosztikai
eszközök

2014/15 Fali deﬁbrillátor

db

1

622 586 Ft

622 586 Ft

Diagnosztikai
eszközök

2014/15 Félautomata mobil deﬁbrillátor

603 386 Ft

1

db

603 386 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Új?

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás Kiﬁzetéssel érintett
napi óraszám
módja
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
Évadra jutó ráfordítás
járulékok (Ft/hó) összesen (Ft)

2014/15 Nem Edző

6667

4

EKHO

12

81 719 Ft

16 344 Ft

1 176 756 Ft

2014/15 Nem Edző

300003308

4

EKHO

12

77 633 Ft

15 527 Ft

1 117 920 Ft

2014/15 Nem Edző

TANC1302-00230

8

Egyéb

12

96 429 Ft

14 487 Ft

1 330 992 Ft

2014/15 Nem Edző

UEFA A

4

EKHO

12

77 633 Ft

15 527 Ft

1 117 920 Ft

2014/15 Nem Edző

TANC1303-00245

4

EKHO

12

81 719 Ft

16 344 Ft

1 176 756 Ft

2014/15 Nem Edző

300002687

8

Egyéb

12

163 439 Ft

39 738 Ft

2 438 124 Ft

2014/15 Nem Edző

7552

8

Egyéb

12

151 181 Ft

25 438 Ft

2 119 428 Ft

2014/15 Nem Egyéb

szertáros

8

Egyéb

12

286 018 Ft

64 254 Ft

4 203 264 Ft

2014/15 Nem Edző

300003320

8

Egyéb

12

106 235 Ft

28 298 Ft

1 614 396 Ft

2014/15 Nem Edző

0

4

EKHO

12

81 719 Ft

16 344 Ft

1 176 756 Ft

2014/15 Nem Egyéb

adminisztrátor

4

Egyéb

12

41 473 Ft

4 313 Ft

549 432 Ft

2014/15 Nem Edző

300003546

8

Egyéb

12

143 009 Ft

23 803 Ft

2 001 744 Ft

2014/15 Nem Edző

300002110

8

Egyéb

12

245 158 Ft

56 082 Ft

3 614 880 Ft

2014/15 Nem Edző

300003146

4

EKHO

12

77 633 Ft

15 527 Ft

1 117 920 Ft

2014/15 Nem Egyéb

utánpótlás operatív menedzser
8

Egyéb

12

286 018 Ft

64 254 Ft

4 203 264 Ft

2014/15 Nem Egyéb

operatív igazgató

8

Egyéb

12

286 018 Ft

64 254 Ft

4 203 264 Ft

2014/15 Nem Edző

0

8

Egyéb

12

163 439 Ft

39 738 Ft

2 438 124 Ft

2014/15 Nem Edző

200000500

8

Egyéb

12

179 783 Ft

43 007 Ft

2 673 480 Ft

2014/15 Nem Edző

0

4

Egyéb

12

50 666 Ft

11 668 Ft

748 008 Ft

2014/15 Nem Edző

300002655

4

EKHO

12

85 805 Ft

17 161 Ft

1 235 592 Ft

2014/15 Igen Edző

0

4

EKHO

12

81 719 Ft

16 344 Ft

1 176 756 Ft

2014/15 Igen Edző

0

4

EKHO

12

81 719 Ft

16 344 Ft

1 176 756 Ft

2014/15 Igen Egyéb

0

8

Egyéb

12

102 149 Ft

27 481 Ft

1 555 560 Ft

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

6667

Egyéb

ﬃ. U13

5

16

300003308

UEFA "B"

ﬃ. U17

6

22

TANC1302-00230

Egyéb

ﬃ. U7

3

12

UEFA A

UEFA "A"

ﬃ. futsal U15

6

21

TANC1303-00245

Egyéb

leány U15

3

16

300002687

UEFA "B"

ﬃ. U17

6

22

7552

Egyéb

ﬃ. U9

3

10

300003320

UEFA "B"

ﬃ. U14

6

16

0

Egyéb

ﬃ. U9

4

10

300003546

UEFA "B"

ﬃ. U11

4

14
21

300002110

UEFA "B"

ﬃ. U15

6

300003146

UEFA "B"

ﬃ. futsal U13

6

21

0

Egyéb

vegyes futsal U11

6

21

200000500

UEFA "A"

ﬃ. U21

6

22

0

Egyéb

ﬃ. U9

3

10

300002655

UEFA "B"

ﬃ. U21

6

22

0

Egyéb

ﬃ. U13

5

20

0

Egyéb

leány U21

3

16

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra / Bérleti díj (Ft/óra)
hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség

Kategória

2014/15 Tornaterem

28

8 172 Ft

3

686 448 Ft

tornaterem

2014/15 Sportcsarnok

24

8 989 Ft

10

2 157 360 Ft

sportcsarnok

2014/15 Élőfüves pálya

10

8 172 Ft

1

81 720 Ft

élőfüves
pálya

Bérlet i díjak indoklása
Ingatlan
Indoklás
megnevezése

Tornaterem

A téli hónapok alatt utánpótlás korosztályaink számára, edzés lehetőség céljából fedett és fűtött helyiség végett a városi iskolák tornatermeit bérbe
vesszük. A tornateremben edzéseseket tartunk illetve hétvégente korosztályos teremtornákat szervezünk. Az itt eltöltött idő január közepétől
március elejéig szól, utána már, a tavasz beköszöntével szabadtéri foglalkozásaink vannak.
Kisebb korosztályaink és futsal csapataink számára, edzés lehetőség céljából fedett és fűtött helyiség végett a Városi Sportcsarnokot bérbe
vesszük. A csarnokban edzéseseket tartunk illetve hétvégente korosztályos teremtornákat szervezünk. Az itt eltöltött idő a téli és nyári felkészülési

Sportcsarnok szünet kivételével folyamatos: 10 hónap.

A nyári felkészülésünkben nyári edzőtábort szervezünk 6 korosztályunk számára Szigetszentmiklós 150 km-es körzetében. Az augusztus közepén
induló bajnoki rajt előtt egyrészt, mint csapatépítő, másrészt taktikai jellegű céljai vannak az edzőtábornak. Az edzőtábor legfőbb célja
természetesen a formába hozás és a gyakorlás, amihez szükségünk van pályákra. A térségben működő egyesületektől ezért pályákat kell bérelnünk,
Élőfüves pályahogy az edzőtáborba tervezett edzéseket meg tudjuk tartani.
Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

22 513 873 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 395 131 Ft

Személyszállítási költségek

5 556 917 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 470 949 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 925 528 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

2 340 443 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

44 167 092 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2015/16

2016/17

Összegzés:

80 369 933 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

8 260 013 Ft

74 340 121 Ft

82 600 134 Ft

8 260 013 Ft

74 340 121 Ft

82 600 134 Ft

Összegzés:
összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció lét rehozása eset én annak szükségességét , régi pozícióban bekövet kezet t vált ozás eset én annak
okát .
Évad

Pozíció
megnevezése

Indoklás

2014/15 táplálkozási tanácsadó
2014/15 média munkatárs
2014/15 Nem releváns

Az utánpótlás csapataink száma intenzíven nő, ezért újabb utánpótlás edzőt kell alkalmaznunk, hogy el tudjuk látni a képzési
feladatokat.

2014/15 Nem releváns

Egyesületünk két új női csapatot indít és versenyeztet, ezért egy új edző kollégát alkalmazunk.

2014/15 Nem releváns

Egy játékosmegﬁgyelő kollégát alkalmazunk, aki hatékonnyá teszi a toborzásunkat.

12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.
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A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után

Ügyiratszám : be/SFPHP07-5361/2014/MLSZ
Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó Közreműködő Maximum
jogcím
díjazása (Ft) közrem.
díj

A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a
jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált
2014/15 támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Személyi
jellegű

A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a
jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált
2014/15 támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Tárgyi jelleg
28 619 120 Ft 28 619 120 Ft
ű

A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a
jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált
2014/15 támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Utánpótlás
nevelés

449 512 Ft

449 512 Ft

1 486 800 Ft 1 486 802 Ft

Összegzés:

30 555 432 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

15 277 718 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

2014/15-es bajnoki évad

674 268 Ft

0 Ft

42 928 680 Ft

0 Ft

2 230 201 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

45 833 149 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
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Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

38

43

13.2 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

11

16

45.5 %

Edzőtáborok száma

db

1

2

100.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

1

2

100.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

450

2450

444.4 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

41

49

19.5 %

U18

Fő

29

35

20.7 %

U17

Fő

36

43

19.4 %

U16

Fő

72

86

19.4 %

U15

Fő

43

51

18.6 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
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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: Szigetszentmiklós

(helység), 2014 (év) 10

(hó) 14

(nap)
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Alulírot t Becz Pét er, 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
írásbe li 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.

Kelt: Szigetszentmiklós

(helység), 2014 (év) 10

(hó) 14

(nap)
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(125 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
Nyilatkozat letöltése

De Minimis Nyilatkozat

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek ﬁnanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

125 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás
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Sportfejlesztési program értéke
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Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
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