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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Ügyiratszám
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A kérelmező szervezet teljes neve

Goldball ’94. Football Club Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Goldball’94.F.C.S.E.

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Üzemeltetés

Nincs visszaigénylés

Covid

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2416

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Grassroots

Adószám

18066005-2-43

Bankszámlaszám

11720001-20161932-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1204

Város

Budapest

Közterület neve

Dobos

Közterület jellege

utca

Házszám

25

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1124

Város

Budapest

Közterület neve

Fodor

Közterület jellege

utca

Házszám

77

Épület

Lépcsőház

Emelet

I.

+36 20 468 19 56

Fax

+36 1 275 42 14

www.goldball.hu

E-mail cím

zs.imre-horvath@goldball.hu

Ajtó

1

Telefon
Honlap
A képviselő adatai.

Frissítés

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Imre-Horváth Zsuzsanna
2022-04-25 12:45
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A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnökségi tag

Mobiltelefonszám

+36 20 994 43 04

E-mail cím

zs.imre-horvath@goldball.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Imre-Horváth Zsuzsanna

+36 20 994 43 04

zs.imre-horvath@goldball.hu

Horváth Zoltán

+36 20 468 19 56

z.horvath@goldball.hu

2022/23 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

IX.ker. nagy műfű

Nagy mf.p

1097
Budapest
Könyves K. krt.
24

38265

105x68m

Bérelt

120

19 050 Ft

12

Igen

IX.ker. kis műfű

Kicsi mf.p.

1097
Budapest
Könyves K. krt.
24

38265

20x40m

Bérelt

50

5 080 Ft

12

Nem

SINOSZ nagy műfű

Nagy mf.p

1097
Budapest
Könyves K. krt.
26

38270/3

100x64m

Egyéb

40

15 000 Ft

12

Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2020

2021

2022

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

17,26 MFt

61,955 MFt

18,4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

31,784 MFt

41,595 MFt

45 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14,934 MFt

96,775 MFt

120 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

63,978 MFt

200,325 MFt

183,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2020

2021

2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

22,346 MFt

31,462 MFt

33,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,983 MFt

5,522 MFt

6 MFt

Anyagköltség

5,519 MFt

8,35 MFt

8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

28,696 MFt

44,111 MFt

45 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,16 MFt

1,493 MFt

1,5 MFt

Összesen

60,704 MFt

90,938 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

391 753 Ft

7 835 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

10 204 918 Ft

204 098 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

24 135 052 Ft

482 701 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Felnőtt csapatunk a BLSZ II. osztályban szerepel, de a klubunk elsődleges célja a minőségi utánpótlás nevelés. Az MTK partnerklubja vagyunk. Képzési rendszerünk fokozatosan épült fel, a
2013/14 sportévben vált teljessé U7-től U21-ig (azóta U19). Csapataink az U19/17, valamint az U14/15 korcsoportban a regionális bajnokság III. illetve II. osztályában szerepelnek. Az elmúlt
bajnoki években sok játékost igazoltak tőlünk NB1-es és magasabban rangsorolt UP-klubok. Ferencváros Önkormányzatával stratégiai megállapodást kötöttünk, ennek értelmében a kerületi
iskolák igénybe vehetik sportlétesítményeinket, cserébe mehetünk toborozni az óvodákba, iskolákba. Az együttműködés bővítéseként a rászoruló, ám jó tanuló kerületi gyermekek számára
ingyenesen kéthetes futballtábort tartunk. Az MLSZ felé köszönettel tartozunk az elmúlt évekbeli sportfejlesztési programunk jóváhagyásáért, melynek eredményeképpen ledolgoztuk több éves
infrastruktúra-fejlesztési lemaradásunkat. Saját támogatói kör bevonásával felújítottuk öltözőépületünket, bevezettük a gázt és 105x68m játékterű műfüves futballpályát létesítettünk 300lux
fényerejű világítással. Lecseréltük a régebbi, 100x64m játékterű műfüves pályánk burkolatát és 2020 novemberében Produktivitási bónuszból felújítottuk 40x20m-es műfüves kispályánkat. Az
általunk bérelt pályák karbantartása szerződéses feladatunk. Ezek költségeit minden évben szerepeltettük sportprogramunkban, és az MLSZ minden évben támogatta is azokat – idén már külön
jogcímen pályázunk létesítmény-fenntartási költségeink támogatására. A sportlétesítményünk kihasználtsága miatt elengedhetetlenül fontos felújítani a 2015-ben létesített műfüves nagypályánk
gyepszőnyegét, kulturált bemelegítő területet, valamint térkövezett járdát kialakítani játékoskijáró és nézőtéri útvonal számára. Szeretnénk jelentősebb mértékű beltéri felújítási munkálatokat
végezni az öltözőépületünkön. Az utánpótlás jogcímen megpályázott sportfelszerelések és sporteszközök beszerzését a létszámnövekedés és az elhasználódás indokolja. Sportéletünk központja
az MLSZ támogatásából csodálatosan felújított Könyves K. krt. 24. és 26. alatti sporttelep, ezen kívül a téli szezonban a kicsiknek tornatermet bérlünk. Szakmai stábunkban a távozó idős edzők
helyére fiatal szakembereket szerződtettünk, így munkatársi körünkön nem szeretnénk változtatni – továbbra is szeretnénk őket lelkiismeretes munkájuknak megfelelően díjazni.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen sportfejlesztési programunk egy éves időtartamra szól, de szervesen kapcsolódik a korábbi évekhez, és reményeink szerint a jövőhöz is. Csapataink az U12-U19 korosztályban a regionális,
illetve budapesti UP-bajnokságokban szerepelnek. Büszkeségre ad okot, hogy az elmúlt években közel ötven sportolónk leigazolása mellett döntöttek az élcsapatok, és sok idősebb játékosunk
már a nemzetközi porondon is bizonyított. Köszönet illeti az MLSZ Produktivitási bónusz programját, amely elismeri eredményeinket ezen a téren. Szeretnénk a sportév folyamán az elhasználódás
és a gyermekek növekedése miatt új mérkőzés-felszereléseket, valamint az egyesületünkhöz újonnan érkező játékosok számára mérkőzés- és gálafelszerelést vásárolni. Koordinációs
sporteszközök és labdák beszerzését is tervezzük az elhasználódásra való tekintettel. Legidősebb korosztályainkat szeretnénk egy-egy hetes edzőtáborba elvinni. Szeretnénk, ha az egész napos
vidéki, idegenbeli mérkőzések napján egy ebédet is tudnánk adni a gyermekeknek. Az őszi tanévkezdéssel újra körbejárjuk a kerületi tanintézményeket, gyermekeket toborozva. Télen a kicsiket
szeretnénk a hideg elől védve, teremben edzetni. A nyári időszakban edzőmérkőzéseket tervezünk, míg télen sok teremtornán szeretnénk részt venni, leginkább a kicsikkel, míg a nagyobb
korosztályainkkal szeretnénk minél több edzőmérkőzésen és lehetőség szerint nemzetközi tornán is részt venni, amire korábban csak a szülők áldozatvállalásával volt lehetőségünk. Reményeink
szerint eredményes szereplésünket folytatjuk, így klubunk vonzó lesz az újonnan érkezőknek, és továbbra is szeretnénk a kiemelt akadémiák és NB1-es csapatok felé minél több játékost
átigazolni, bízva a továbbfejlődésükben és nemzetközi karrierjükben.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunk már a tizenkettedik. Az előző években és most is igazodunk az MLSZ stratégiai céljaihoz. Ilyenek egyrészt a tömegesítés, amelyet eddig sikeresen
megvalósítottunk, valamint az elitképzés: klubunk igazi ugródeszka a tehetséges játékosoknak a kiemelt akadémiák felé, így nem csak a kicsi gyerekek, hanem nagyobbak is érkeznek hozzánk
folyamatosan. A továbbfejlődés miatti „felfelé” igazolások és a kényszerű lemorzsolódás (más sportág választása, költözés, tanulmányi átlag miatti szülői eltiltás) ellenére is minden évben
folyamatos a létszámnövekedésünk. A kiemelt színvonalú utánpótlás-nevelést, mint szövetségi célt, alátámasztják bajnoki eredményeink, és a sok átigazolás a fent említett módon. Az elmúlt
években sok meghatározó játékost tudtunk adni az első osztályú kluboknak, és korábban többen távoztak a létesítmény leromlott állagára hivatkozással. Ez utóbbi okot korábbi sportfejlesztési
programjaink MLSZ általi jóváhagyásának köszönhetően kiküszöböltük. Az elmúlt években keményen dolgoztunk képzési rendszerünk kiépítésében, így a Goldball U7 és oldboys korosztály között
több mint 200 sportolóval büszkélkedhet. Létesítményeinket folyamatosan karban tartjuk, lehetőségeinkhez mérten fejlesztjük. Sportszereinkre nagyon vigyázunk, de a természetes
elhasználódás/kinövés miatti pótlásokról gondoskodunk. Szeretnénk különös hangsúlyt fektetni a speciális koordinációs eszközök beszerzésére és elhasználódás esetén a pótlásukra.
Természetesen a létszámnövekedésünk, valamint az egyre nagyobb korosztályok megléte (akik többet edzenek) miatt létesítmény-igényünk (pályahasználati idő) is arányosan növekszik.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk társadalmi hatásai egyrészt a sok egészséges, boldog gyermekben jelentkezik. Másfelől viszont létesítményünk amatőr körzetközpontként is funkcionál. Bérlőink
száma meghaladja az 50-et: budapesti amatőr egyesületek (felnőtt, öregfiúk, oldboys, utánpótlás, női), szervezett bajnokságok keretében kispályás baráti társaságok hétköznap estéken, sőt, még
frizbi és gyeplabda csapat is van bérlőink között. Hetente, teljes rendszerességgel több, mint 2000 sportoló látogat el hozzánk. Ennek társadalmi hatása mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni a
sok egészséges munkavállalóból eredő gazdasági előnyöket sem. Mindannyiunk közös érdeke, hogy ez a sportközpont a város szívében minél magasabb szinten szolgálhassa a sportolni
vágyókat. Sportlétesítményünk az elmúlt években igen népszerűvé vált központi fekvésünknek, kedvező árainknak és minőségi szolgáltatásainknak (például hóesés esetén azonnali
pályatakarítás, rugalmas fizetési feltételek és időpont-beosztás) köszönhetően. A színvonalas sportolási lehetőségek hosszú távú biztosításához az elöregedett műfüves pályánk felújítása mellett
szükséges lenne öltözőépületünk öltözőépületünk kiterjedt beltéri felújítása és térkövezett járda kialakítása az öltözőépülettől a játékosok számára a futballpályára, illetve a nézők számára a
lelátókhoz. Amatőr sportközponti funkciónkról és annak fejlesztéséről az MLSZ Budapesti Igazgatóságával folyamatosan egyeztetünk.
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Személyi jellegű ráfordítások
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 12:45

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop, notebook

300 000 Ft

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

80 000 Ft

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

380 000 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

számítógép, laptop, notebook

A sportlétesítményen végzett adminisztrációhoz és a játékvezetői jegyzőkönyv-készítéshez használt, 2015-ben vásárolt notebook cseréje. Az
elkülönítetten kialakításra kerülő férfi és női játékvezetői öltözők miatt két notebook-nyomtató párt szeretnénk beszerezni, hogy a ne zavarják egymást az
öltözködő/zuhanyzó és jegyzőkönyvet író férfi és női játékvezetők.

nyomtató

A sportlétesítményen végzett adminisztrációhoz és a játékvezetői jegyzőkönyv-készítéshez használt, 2015-ben vásárolt nyomtató cseréje. Az
elkülönítetten kialakításra kerülő férfi és női játékvezetői öltözők miatt két notebook-nyomtató párt szeretnénk beszerezni, hogy a ne zavarják egymást az
öltözködő/zuhanyzó és jegyzőkönyvet író férfi és női játékvezetők.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
380 000 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
3 918 Ft

Közreműködői díj
7 835 Ft

Teljes támogatás (Ft)
391 753 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
387 835 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
391 753 Ft

Sorolja fel a nem TAO keretében beszerzett és meglévő, nettó 250 000 Ft feletti egészségügyi gépeket/műszereket, valamint az 50 000 Ft feletti értékű
teljesítménymérő/fejlesztő eszközöket.
Kategória

2022-04-25 12:45

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Amennyiben elő/utófinanszírozott ingatlan tárgyi eszköz jogcímre kíván pályázni, az „SFP -> Áttekintés” menűpont alatt az „Ingatlan
kérelem létrehozása” gombra kattintva egy másik, kizárólag ingatlan elemeket tartalmazó pályázatot kell létrehoznia!
2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2022/23 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

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2022-04-25 12:45
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2022. július 1. és 2023. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 27 000 000 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök) megnevezése

Adózás módja

Havi munkaóra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2022/23 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

1097
Budapest
Könyves K. krt.
24
38265

Igen

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei
Igen

2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Anyagköltség

200 000 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

2 150 000 Ft

Karbantartási költségek

100 000 Ft

Bérleti díjak

10 000 000 Ft

Adminisztrációs költségek

0 Ft

Összesen

12 450 000 Ft

Alulírott Imre-Horváth Zsuzsanna, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában
vagy a saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz
igénybe.

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
9 898 771 Ft

2022-04-25 12:45

Ell. szerv. fiz. díj
102 049 Ft

Közreműködői díj
204 098 Ft

Teljes támogatás (Ft)
10 204 918 Ft

Önrész (Ft)
2 551 229 Ft

Elszámolandó összeg
12 654 098 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
12 756 147 Ft
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Koronavírus elleni védekezés költségei
Felhívjuk figyelmét, hogy az MLSZ megvizsgálja a pályázott Covid költségek megalapozottságát és arányosságát. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy ez a jogcím a működési keret
részét képezi, az itt pályázott összegek az egyéb működési típusú jogcímeken pályázható összegeket csökkentik.

2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Kategória

Beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 12:45

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.

2021/22 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

5

Aktív

U9

u9_csapat_1

8

Aktív

U11

u11_csapat_1

12

Aktív

U11

u11_csapat_2

10

Aktív

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-04-25 12:45

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.

2021/22 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

U17

U17

16

Megyei UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U13

U13

16

Megyei UP bajnokság

Megyei UP bajnokság

Aktív

U13

U13

16

Megyei UP bajnokság

Megyei UP bajnokság

Aktív

U14

U14

16

Megyei UP bajnokság

Megyei UP bajnokság

Aktív

U14

U14

16

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U17

U17

16

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U19

U19

16

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U15

U15

16

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-04-25 12:45

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.

2021/22 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-04-25 12:45

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
Kérjük a futsal utánpótlás csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy csak a 2022/2023-as Értékelési Elvek 4.2.4 pontja 3. és 4. számú táblázatban meghatározott feltételeknek megfelelő
csapatokat támogatjuk.

2021/22 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-04-25 12:45

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

14 / 31

be/SFP-53409/2022/MLSZ

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
Kérjük a futsal utánpótlás csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy csak a 2022/2023-as Értékelési Elvek 4.2.4 pontja 3. és 4. számú táblázatban meghatározott feltételeknek megfelelő
csapatokat támogatjuk.

2021/22 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-04-25 12:45

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz
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Kérjük a pontos számításokhoz az 1. oldalon a sportszervezet jogállását, az utánpótlás típusát és a felnőtt csapatok bajnoki osztályát mindenképpen állítsák be!

A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 8 120 000 Ft

Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

5 fő

1 000 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

8 fő

1 000 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

12 fő

1 000 000 Ft

u11_csapat_2 (N)

U11

10 fő

800 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

35 fő
35 fő

Teljes elvi támogatás

3 800 000 Ft

U17 (N)

U17

16 fő

Megyei UP bajnokság

1 500 000 Ft

U13 (N)

U13

16 fő

Megyei UP bajnokság

2 000 000 Ft

U13 (N)

U13

16 fő

Megyei UP bajnokság

2 000 000 Ft

U14 (N)

U14

16 fő

Megyei UP bajnokság

1 500 000 Ft

U14 (N)

U14

16 fő

Regionális UP bajnokság

4 000 000 Ft

U17 (N)

U17

16 fő

Regionális UP bajnokság

4 000 000 Ft

U19 (N)

U19

16 fő

Regionális UP bajnokság

4 000 000 Ft

U15 (N)

U15

16 fő

Regionális UP bajnokság

4 000 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

128 fő
128 fő

Teljes elvi támogatás

23 000 000 Ft

Bozsik

3 800 000 Ft

Férfi

23 000 000 Ft

Bozsik esemény korrekció (A Bozsik
Intézményi Program finanszírozása
átkerült az MLSZ Központi
programjába. A cella az előző
évadban jóváhagyott támogatások
összegének korrekciójára
vonatkozik.)

-580 000 Ft

Férfi

Produktivitási bónusz

8 120 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

34 340 000 Ft

Jelenlegi különbözet: 31 Ft
Elfogadom, hogy a benyújtott támogatási igény összege kevesebb, mint az Értékelési Elvek alapján az utánpótlás csapatok után igénybe vehető elvi támogatás teljes összege.

2022-04-25 12:45
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

(UP) labda

20 000 Ft

db

100

6 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés mez

12 000 Ft

db

20

9 600 Ft

192 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés nadrág

10 000 Ft

db

20

6 500 Ft

130 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

pár

22

3 200 Ft

70 400 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusmez

15 000 Ft

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusnadrág

10 000 Ft

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

KPTANC1801-03101

Normál

60

10

105 000 Ft

13 650 Ft

1 186 500 Ft

Egyéb

UP sportszerfelelős I.

Normál

160

10

215 000 Ft

27 950 Ft

2 429 500 Ft

Edző

TANC1516-01790

EKHO

80

10

95 000 Ft

12 350 Ft

1 073 500 Ft

Edző

KPTANC-1803-03485

EKHO

80

10

105 000 Ft

13 650 Ft

1 186 500 Ft

Edző

HU-3037

Normál

160

10

265 000 Ft

34 450 Ft

2 994 500 Ft

Egyéb

UP szövetségi kapcsolattartó

Normál

40

10

55 000 Ft

7 150 Ft

621 500 Ft

Edző

110

EKHO

80

10

95 000 Ft

12 350 Ft

1 073 500 Ft

Edző

KPTANB1902-4032

Normál

40

10

80 000 Ft

10 400 Ft

904 000 Ft

Edző

0481

EKHO

160

10

235 000 Ft

30 550 Ft

2 655 500 Ft

Egyéb

UP sportszerfelelős II.

Normál

160

10

200 000 Ft

26 000 Ft

2 260 000 Ft

Egyéb

UP játékosmegfigyelő

EKHO

40

10

45 000 Ft

5 850 Ft

508 500 Ft

Edző

KPTANC171-02991

EKHO

160

10

290 000 Ft

37 700 Ft

3 277 000 Ft

Edző

KPTANC1407-00784

Normál

40

10

70 000 Ft

9 100 Ft

791 000 Ft

Edző

KPTANC2005-04287

Normál

40

10

67 000 Ft

8 710 Ft

757 100 Ft

2022/23 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

UP sportszerfelelős I.

Gondoskodik az utánpótlás-csapatok sportszereinek meglétéről, épségéről. A szertárból azokat kiveszi, majd ellenőrzés után visszaveszi. Mossa az
utánpótlás-sportolók sportfelszerelését. A sporttelepen lévő sportszereket (kapuk, hálók, szögletzászlók) felügyeli.

UP szövetségi kapcsolattartó

Utánpótlás csapatainkkal kapcsolatos ügyeket intéz: szövetségi ügyintézés, kapcsolattartás az MLSZ-szel, igazolásokkal, versenyengedélyekkel
kapcsolatos adminisztráció, mérkőzéslekötések, edzésidőpontok és -helyszínek kiosztása. UP edzők munkaügyi koordinálása. Felsőfokú pénzügyi
végzettséget igazoló okirat sorszáma: 187/2005 (PTF 004390). Amatőr sportszervezői oklevél sorszáma: 642.

UP sportszerfelelős II.

Gondoskodik az utánpótlás-csapatok sportszereinek meglétéről, épségéről. A szertárból azokat kiveszi, majd ellenőrzés után visszaveszi. Mossa az
utánpótlás-sportolók sportfelszerelését. A sporttelepen lévő sportszereket (kapuk, hálók, szögletzászlók) felügyeli.

UP játékosmegfigyelő

Az egyesületünkre jellemző nagy számú le- és eligazolások miatt feladata a lehetséges játékos-utánpótlás felderítése, illetve kapcsolatrendszere révén
lehetséges játékosaink feljebb igazolásának előkészítése.

2022-04-25 12:45
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2022/23 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

KPTANC1801-03101

MLSZ Grassroots C

U15

10

16

TANC1516-01790

MLSZ Grassroots C

U17

10

16

KPTANC-1803-03485

MLSZ Grassroots C

U14

10

16

HU-3037

UEFA B

U10

6

10

110

UEFA A

U19

10

16

KPTANB1902-4032

UEFA B

U12

8

16

0481

UEFA B

U11

8

12

KPTANC171-02991

MLSZ Grassroots C

U13

10

16

KPTANC1407-00784

MLSZ Grassroots C

U9

6

8

KPTANC2005-04287

MLSZ Grassroots C

U7

6

5

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 042 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

21 718 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

23 411 000 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
23 411 000 Ft

2022-04-25 12:45

Ell. szerv. fiz. díj
241 351 Ft

Közreműködői díj
482 701 Ft

Teljes támogatás (Ft)
24 135 052 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
23 893 701 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
24 135 052 Ft
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Képzés
2022/23 évad - Kérelmező által igényelt képzések költsége
Képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása a 2022/23-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 12:45

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 835 Ft

7 835 Ft

3 918 Ft

11 753 Ft

Üzemeltetés

204 098 Ft

204 098 Ft

102 049 Ft

306 147 Ft

Utánpótlás-nevelés

482 701 Ft

482 701 Ft

241 351 Ft

724 052 Ft

Összesen

694 634 Ft

1 041 951 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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
támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Üzemeltetés

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
támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Utánpótlásnevelés

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
támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

2022-04-25 12:45
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, 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, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot
jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.

2022-04-25 12:45
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Nyilatkozat 2
Alulírott Imre-Horváth Zsuzsanna (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 tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeget, ezen belül a
labdarúgás sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind
pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül;
4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló
kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. a 80.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
5. 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;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt
kötelezettségeit teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport
támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettséget állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;
8. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási
időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
9. tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet, és kijelentem, hogy
ismerem a közvetítő igénybevételének jogszabályban meghatározott következményeit;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll végelszámolási eljárás alatt, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban. Vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
15. 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;
16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt
adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. §
40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
18. 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;
19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
1. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben 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;
2. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig a
tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem;
3. 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 ingyenesen vagy kedvezményes áron
biztosítom;
4. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérlem
vagy más jogcímen használom;
5. 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 ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre;
6. 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;
7. 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;
20. 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 a bizonylatokat megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználása során kötelező jelleggel bír a
Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban
foglalt előírásokat betartom. Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak nem megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy annak érintett része nem
fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és – amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Labdarúgó Szövetség jogosult, a sportszervezet az elszámolási
kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget;
24. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében az egyesület honlapján a
közzétételi kötelezettségnek eleget teszek;

Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Imre-Horváth Zsuzsanna, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Goldball ’94. Football Club Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Goldball ’94. Football Club Sportegyesület
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót 1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %
2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☑ nincs4
☐ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐ hitel,
☐ egyéb forrás: ..........

☑ nincs3
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

☑ nincs2

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☐ nincs 5
☑ 20 %

☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐ hitel,
☐ egyéb forrás: ..........

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll hivatásos
sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a
támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy
a 30/I. § szerinti szervezet részére megﬁzetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos összeszámítás
feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról 6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó használata
nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték
fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági
tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
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☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása
marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi jelentőségűnek
tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Alulírott Imre-Horváth Zsuzsanna, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Goldball ’94. Football Club Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☐ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlant kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható.
☑ az alábbi támogatással érintett sportcélú ingatlant kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül az alábbi:
Ingatlan címe, helyrajzi száma
1097 Budapest, Könyves K. krt. 24., (38265)

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat
Igen

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei
Igen

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat 10 kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,
ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak
jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi jelentőségűnek
tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.11]
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa

jövedelemszerző

foglalkoztatásban

és

díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
3 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
4 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
5 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi
használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
11Lásd 8. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-19 10:19:34
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-19 10:20:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-18 15:11:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-19 10:24:23
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 09:04:39
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 67
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 17:36:34
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 0

Kelt: Budapest, 2022. 04. 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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

14

15

7%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

10

11

10%

Edzőtáborok száma

db

3

3

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

252

252

0%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

17

17

0%

U18

fő

U17

fő

17

18

6%

U16

fő

17

18

6%

U15

fő

17

18

6%

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Egy sportfejlesztési programon belül nem lehet pályázni működés és ingatlan jogcímekre! Amennyiben szeretne ingatlanra és működési jogcímekre is pályázni, hozzon létre egy új
sportfejlesztés programot az "SFP" -> "Áttekintés" menüpontban található Ingatlan felhasználó létrehozás gombra kattintva

Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

380 000 Ft

3 918 Ft

7 835 Ft

391 753 Ft

0 Ft

387 835 Ft

391 753 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

380 000 Ft

3 918 Ft

7 835 Ft

391 753 Ft

0 Ft

387 835 Ft

391 753 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

9 898 771 Ft

102 049 Ft

204 098 Ft

10 204 918 Ft

2 551 229 Ft

12 654 098 Ft

12 756 147 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

23 411 000 Ft

241 351 Ft

482 701 Ft

24 135 052 Ft

0 Ft

23 893 701 Ft

24 135 052 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

33 689 771 Ft

347 318 Ft

694 634 Ft

34 731 722 Ft

2 551 229 Ft

36 935 634 Ft

37 282 952 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft

2022-04-25 12:45

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (72 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)
fcalairasicimpeldanyihzs_1645262426.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2022-02-19 10:20:26) 83be1d810eed05f71bdc55e63a39135f21ed999c462a182047afe49a9e406f8d
Egyéb dokumentumok
belenyiannamunkaszerzodes20210730_1645266144.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2022-02-19 11:22:24) cdb6252261f41aa210c41cc220e3d37031e93680ace75495dce11ec24247b21d
belenyiannauefac_1645266158.jpg (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2022-02-19 11:22:38) acbfe7f83c02a1a770cca217546a9bf1af7495ae962a5ef017b7d537178d3554
czarpetermunkaszerzodes_1645266185.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-19 11:23:05) 593fefac2e488f7824dd1f7955415b0bb7dbd0541c2ebaeb71b13455f2da92f8
czarpetermunkaszerzodesmodositas2019-06-24_1645266200.pdf (Szerkesztés alatt, 616 Kb, 2022-02-19 11:23:20)
8b2c20028863e2830404b962e739701c0ff0436b0f0eacb42bc68e26caaf182c
czarpetermunkaszerzodesmodositas2021_1645266217.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:23:37) 7ca6a3b6bc4e37fbccb4ab0841f069d6620366d03fdaefd8ed15f2382dad9a6d
czegenydanielekhonyilatkozat2022_1645266237.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-19 11:23:57) e600e552765b46a3c991a2ce3fefcb4080913552c4403ae62bde04beaa101cc2
czegenydanielmunkaszerzodesekho2020_1645266280.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:24:40) 44cf63b7d89fe279d64ad0068da0d4f96c839d631bc79e0ba58436c982eb06bb
czegenydanielmunkaszerzodesekho2020modositas20200731_1645266297.pdf (Szerkesztés alatt, 481 Kb, 2022-02-19 11:24:57)
276cf3578487bc3d244cf81e907fd54a6ac4f7e908ea6293e62aa112f25929ac
czegenydanielmunkaszerzodesekhomodositas2021_1645266314.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:25:14)
9cd74a001a9a7a1d4b51ab78c7279d636685a2d7c102ebadb0b1fe5445a0c1c3
czegeny_daniel_uefa_c_1645266329.jpg (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2022-02-19 11:25:29) 1b743080db2546299b70e40e9a8be9b667a1aaac866e803bd1d3f67b589bc65f
hajdugusztavekhonyilatkozat2022_1645266353.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-19 11:25:53) 771ebe841f2c542ad461b4941cecaf4bb0e68893ad1fea55f381de2bbeea9d15
hajdugusztavmunkaszerzodesekho_1645266380.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:26:20) 904970f5f1618d70a5bd9310b9677d1fd83e1ebe44105689a3ce7ebb0b1ddcff
hajdugusztavmunkaszerzodesekhomodositas20200731_1645266395.pdf (Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2022-02-19 11:26:35)
a26b7e2fec2e2b73e680f1ca34b4989b7f6c898657b840cd95fd62f9e31a6d71
hajdugusztavmunkaszerzodesmodositasekho2021_1645266416.pdf (Szerkesztés alatt, 639 Kb, 2022-02-19 11:26:56)
672fe409b0c66accc1a96ec2ded8ff5f264e19637ea6273ec72692d6e5819758
hajdugusztavuefacesautopapirok_1645266437.pdf (Szerkesztés alatt, 566 Kb, 2022-02-19 11:27:17) 2709d221777fcd493142a517cee54d7c6f440a9d5c1a9d58a8088707d260c949
horvathzoltanmunkaszerzodes_1645266471.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-19 11:27:51) a18054e8b6c6500d038fc8b239e66b1e1e0d7ae921d58e2e4df1aab5fc02e2ca
horvathzoltanmunkaszerzodesmodositas20220103_1645266492.pdf (Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2022-02-19 11:28:12)
006fc14665f825c470ce24546564eb0b3cf2287887fea7cb3b4c492b453728fb
horvath_zoltan_uefa_b_1645266511.tif (Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2022-02-19 11:28:31) 7a6b06c33b97bfee6e572c8cfaeff4c3bcf30c5cbef14185c3db474f75591f11
imre-horvathzsuzsannamunkaszerzodes_1645266539.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-19 11:28:59) d9d2a92617938c52d7c539603f358eabd38bf06a9213022f2c6521d75b3e16a6
imre-horvathzsuzsamunkaszerzodesmodositas2019-06-24_1645266551.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2022-02-19 11:29:11)
97feca0cf5cd2b0e25ae784d61a8981a235910ee577833ca64b27d7a459d5bbd
imre-horvathzsuzsannamunkaszerzodesmodositas20220103_1645266567.pdf (Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2022-02-19 11:29:27)
d30a611bb686b7b113550abfb2f710b439183a5968ef5726faf3854286a94ed1
imre-horvathzsuzsaamatorsportszervezo642_1645266581.pdf (Szerkesztés alatt, 749 Kb, 2022-02-19 11:29:41) fa3d41e393b75dea64e27b0c9398d0b624608982921f8901afa2645e55ab1b06
imre-horvathzsuzsannapenzugyidiploma_1645266591.pdf (Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2022-02-19 11:29:51) 1e74364e7dc1822822f1681a91b67a73abe2024b9af3bc73f46232b4965d7dc8
kisszoltanekhonyilatkozat2022_1645266614.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-19 11:30:14) 2f29d4402024c2aa3a47707f09e0d617632df51bfec4f618bf55344cd1b3d75a
kisszoltanmunkaszerzodesekho2020_1645266630.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:30:30) 6a7a62d35a4105cc8c39240cc27802eafea0ca870b4200b16a1671919a022197
kisszoltanmunkaszerzodesekhomodositas20200731_1645266640.pdf (Szerkesztés alatt, 467 Kb, 2022-02-19 11:30:40)
603954db13080a0c310c9ad1dfbf390e3269be45c00f4394608ef0d0accc58b0
kisszoltanmunkaszerzodesekhomodositas2021_1645266649.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:30:49) ed67ee89ca825551cfa8f889a8375413321ca314eb79def43d314e52fe2b6880
kisszoltan_uefa_a_1645266657.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2022-02-19 11:30:57) 67856ab387fcab99c3200779d4b65fbcfec2913e0b42ebe3f0e10f5ec05dfa38
kovacsdanielmunkaszerzodes_1645266677.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-19 11:31:17) ae4125d09d56c72f41dcacbeec7600d1fb1dcada0ca9538f223cc27eb2b87168
kovacsdanielmunkaszerzodesmodositas20220103_1645266685.pdf (Szerkesztés alatt, 617 Kb, 2022-02-19 11:31:25)
8c8e1545d3fe71c68d06bf8af1cc5d01a4f6f1b41ed43de14e6653eccd2c0362
kovacsdanieluefabkptanb1902-4032_1645266698.pdf (Szerkesztés alatt, 765 Kb, 2022-02-19 11:31:38) 703292c477fd3663bbc45f78980536305a9fe04c9960c14f0cacef250c9e0c96
kovacsistvanekhonyilatkozat2022_1645266765.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-19 11:32:45) bbf3db7c25449804fde40491d0a3088c16d99867471e87d0bd0138fa37ab9f71
kovacsistvanmunkaszerzodesekho2020_1645266784.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:33:04) 32eac3a0ae994fe4d34dc91965ef98c7b7c727b93073c6130ad143c390da5dbd
kovacsistvanmunkaszerzodesekhomodositas20200731_1645266799.pdf (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2022-02-19 11:33:19)
5f45d0e6ab2057152857aa79604f962b378c94d32d151dbd6c4a62a120b2ba7c
kovacsistvanuefab_1645266810.pdf (Szerkesztés alatt, 517 Kb, 2022-02-19 11:33:30) 96109e4fd7d28792ea085b0817a4f8a12e5ea154f8e4670312ad59f960592358
ladiszlaizsoltmunkaszerzodes_1645266829.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-19 11:33:49) cf672f202981c60a776560bbb8bad97587365def6fc9c00c72539dc84ef71562
ladiszlaizsoltmunkaszerzodesmodositas2019-06-24_1645266838.pdf (Szerkesztés alatt, 609 Kb, 2022-02-19 11:33:58)
e91b56ef303c42f249e9882866691d1f3607ac441f415d268f1f449885a72e6a
ladiszlaizsoltmunkaszerzodesmodositas2021_1645266846.pdf (Szerkesztés alatt, 573 Kb, 2022-02-19 11:34:06) 651c93f10ea30f41a916458620e2434febaf78dba76ec9d43c7c7b6383674fea
olahgaborekhonyilatkozatmunkaviszony_2022_1645266863.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-19 11:34:23) 8c54506bd840b1fc620d8d6ab2da186d1464e10d483f4514f54d33bc7a25aff6
olahgabormunkaszerzodesekho2020_1645266877.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:34:37) 0b795a5942a62e20568747b05f71667444907b7f68ec671efadf4214117286c1
olahgabormunkaszerzodesekhomodositas2021_1645266886.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:34:46) 6f64ff641891c8bed30d535adf96533a491fe816f2bafabbf32f5b235105fa0d
olahgabordiploma_1645266894.pdf (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2022-02-19 11:34:54) e9bcea1f30fd989178971afff9e80a63098fd8163599efcdc7c9c90c849040f9
pestidavidekhonyilatkozat2022_1645266909.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-19 11:35:09) 30f3a3090fa4809b6b33929de5d66d209e3027a5ad91810957a38bf169f9a3ab
pestidavidekhomunkaszerzodes20200701_1645266953.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:35:53) 3c612f8ced9990a987442b2dd741a6655b46085f5ca4fb9b3f4141af5349fafb
pestidaviduefac_1645266967.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-19 11:36:07) 05d7889b479fa666e754ae6d3cffbd097c0f94134c1723840bad94658b626a6e
sarossykrisztianmunkaszerzodes_1645267593.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-19 11:46:33) 0c31b2a15509faef2dde60b8946a823a1d11c4f5d4647d8337594bb8a446e709
sarossykrisztianmunkaszerzodesmodositas20220103_1645267600.pdf (Szerkesztés alatt, 643 Kb, 2022-02-19 11:46:40)
3fd3bd2112f6e03149d8c6c44894a5fab3063367fade0348f8270611de0d4521
sarossykrisztianuefac_1645267609.jpg (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2022-02-19 11:46:49) 8a18b3817d1d6e9e1982645d881bc30f16839854268d095e8c18a8798961f230
tothferencmunkaszerzodes_1645267620.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2022-02-19 11:47:00) 926c285cf249e5bea2a0e66020da2d7c7702428d6b617946b640211179a29285
tothferencmunkaszerzodesmodositas20220103_1645267627.pdf (Szerkesztés alatt, 636 Kb, 2022-02-19 11:47:07) 23823c4bc21131e397a3f0bb0d0bda262a3ad631d236555f434a7f71d2f47f86
toth_ferenc_mlsz_grassroots_c_1645267636.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-19 11:47:16) ae61fdbc27cdd398eadf0215efc421dc6f3f4546e677f1daa53235063e03f41a
toth_ferenc_navigazolas_18066005_7194125013_1645267642.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2022-02-19 11:47:22)
2022-04-25 12:45
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3c4871d3052fd4b57a430bf272673c0b2c0a22651e4dbf1abe16b21949e7e5e2
ix.keruletberletiszerzodes2021-26_1645262980.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2022-02-19 10:29:40) 37f2807a916801826ce31e365482c66cdc3c8a58edca702c0249a81888b46862
ix.ker_berleti_szerzodes_20210630-ig_1645263002.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2022-02-19 10:30:02) 4a68ea6c0c7c2cb0bba518a9a6b5a2d057a299869f0dfe49c276e83a23579ee4
2021.csatornadijestovabbszamlazottrezsikoltsegek_1645461280.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2022-02-21 17:34:40)
3ddcd86ab6142d6564e35e78ad65a06b33a62421e350a99bc44b015a8dc4468e
2021.ix.keruletberletidij_1645461287.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2022-02-21 17:34:47) 1ec42c63b1760eb57b533c8ed43f68bf6bef1fb25fa6d28304514e24a38efbc8
2021.palyakarbantartaskoltsege_1645461295.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2022-02-21 17:34:55) 3cc5db03aa4533ffa283f19f0ca7efc3db932e1cb35fb82441d9152c99df6bd8
2021.palyakorszerusitesanyagkoltsege_1645461301.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2022-02-21 17:35:01) 5059412cbcef2a859bf3e52dc817102dcb928158a8138ca7a7aa70021239aec5
2021.sporttevekenysegkarbantartasikoltsegek_1645461310.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2022-02-21 17:35:10) 9b5e6ed89355d1e91abd67aa48cbae5662eb10da6a86bccc13f02a0beeef5a3e
2021.szemetszallitaskoltsege_1645461317.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2022-02-21 17:35:17) 3bec2c2c451e9be85fe5f45a7326d360bbc52eabdad63da92bdf9dc3d7dbc44d
2021.vizvillanygazanyagkoltsege_1645461323.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2022-02-21 17:35:23) 4dbc0d92d0bf2db9a037a101e6cb03f54684de87f46b60c099156359204a7c1b
2020.palyakorszerusiteskoltsege_1645461341.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2022-02-21 17:35:41) edcaee2f5de9de2987f5b3b5c6495e45ea8a2f4cbb042d7a3cc9b879d7a2e6ff
2020.szemetszallitaskoltsege_1645461352.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2022-02-21 17:35:52) ce8c4fbcb764ef0ecffd1d932da782c4edfe0dce42593a68bcb387980584d9b0
2020.vizvillanygazanyagkoltsege_1645461362.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2022-02-21 17:36:02) d60992bd0bc027ce902602ab52859293a19dc5f4c66ead85696fe8611033d4d9
2020.berletidijak_1645461371.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2022-02-21 17:36:11) 222e13b6888c93f675cf431294498f91109c8523bdc5e633dbf42500198cef99
2020.csatornaestovabbszamlazottrezsikoltsegek_1645461382.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2022-02-21 17:36:22)
28f6c8b2c7a68cae7e9b24d69c19d8a63b0ebc8b1b53d97f96825a87e80424fc
2020.palyakarbantartas_1645461394.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2022-02-21 17:36:34) b3fdf8efba649a218ea7730140717db6491b0031095f572404cdbe012bcab0c1
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_mukodes_1645430679.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-21 09:04:39) c7e2634f77ca6505ef656657502016c8d575ffb0805caa6e3acfc941838345f6
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban
szereplő adatairól)
61427_1994kivonat_1645262374.pdf (Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2022-02-19 10:19:34) f51d3a7cdb4bea4a9c898a3cc4a9b7fdee6bd6e53398b7a9cf2bc36d55dc5fa0
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1645262663.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2022-02-19 10:24:23) c2de5178c61ab8762767e0ea015475c5c84038beedec00575e8002999ce3af2a
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_53409_20220218_1645193473.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2022-02-18 15:11:13)
bc5d023e3fb72747b4b268025a7b8397553cdbca72eed1b063a055ba9a002e86
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