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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Grund 1986 Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:521

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

Grund FC
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

2468
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:Megye I. oszt.

Utánpótlás típusa:Sportszervezet

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:- nincs -

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:- nincs -

1 8 0 5 9 8 8 9-1-4 2

Adószám:
Bankszámlaszám:

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

1 1 7 4

-

1 7 0 0 0 0 1 9 1 1 2 8 6 4 4 6
(helység)
(házszám)

Örömvölgy utca
06-1-257-6259

-

Budapest
27.

Honlap:

www.grund1986fc.hu

(helység)

Budapest

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

1 1 7 4

(házszám)

Örömvölgy utca

27.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Buzsáky Ákos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06-30-251-0743

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

grund1986fc@interware.hu

Buzsáky Ákosné
E-mail cím:

06-30-9418568

grund1986fc@interware.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

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 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2011

Bevétel

2012

2013

Önkormányzati támogatás

1.13 MFt

1.1 MFt

5 MFt

Állami támogatás

0.26 MFt

0.27 MFt

0.4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5.55 MFt

6.27 MFt

6.8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

19.6 MFt

17.69 MFt

79 MFt

Egyéb támogatás

1.23 MFt

0.17 MFt

30 MFt

Összegzés:

27.77 MFt

összesen:

25.5 MFt

121.2 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2011

Kiadás

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.147 MFt

8.34 MFt

13.19 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.36 MFt

1.33 MFt

1.4 MFt

Anyagköltség

1.62 MFt

2.1 MFt

2.5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8.3 MFt

12 MFt

15 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

13.19 MFt

4.1 MFt

89 MFt

Összegzés:

24.62 MFt

összesen:

27.87 MFt

121.09 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

9.83 MFt

18.4 MFt

42.34 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.36 MFt

1.33 MFt

1.4 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
4

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2013/14 -es évadra vonat kozóan

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

A

Grund 1986 FC kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozó sportegyesület. Az idén májusban ünnepeljük alapításának 27. éves évfordulóját. Jelenleg több
száz gyermek és ﬁatalkorú sportolónak biztosítunk edzési és versenyzési lehetőséget. A 2012-13-as szezonban 6 utánpótlás korosztályban versenyeztünk a BLSZ
bajnokságban és 6 csapattal a Bozsik programban. Iﬁ korú játékosaink részvételével egy csapattal indultunk a BLSZ I. felnőtt bajnokságban is.
Budapest XVII. kerületének legjelentősebb utánpótlás bázisa vagyunk, de fővárosi, sőt országos vonatkozásban is elismert a Grund 1986 FC.
A 2013-2014-es évadban 550-560 körüli létszámot tervezünk. 6 korosztállyal nevezünk a BLSZ bajnokságba, és 8 csapattal a Bozsik programba. A hivatalos
versenyidőszakon kívül hazai és nemzetközi tornákon veszünk részt különböző korosztályokban. A legkisebbek számára ovi foci tornát rendezünk, ill. más egyesületek
által szervezett tornákra visszük őket. A nyári felkészülési időszakban edzőtáboroztatást tervezünk a bajnokságban résztvevő csapataink számára.
A versenyengedéllyel rendelkezők száma kb. 290 fő lesz. A maradék létszám az előkészítő és felzárkóztató csoportokban sportol. Közülük kerülnek kiválasztásra a
tehetséges gyerekek, akiket folyamatosan bevonunk a versenyeztetésbe. Szerződésben vagyunk több óvodával, két általános iskolával és egy középiskolával, amely
intézmények gyerekei számára rendszeres sportfoglalkozásokat és rendezvényeket tartunk.
Az idősebb korosztály számára is nyitva áll a sporttelepünk, vasárnaponként 10-12-ig a „vasárnapi focisok” (öregﬁúk korhatár nélkül), délutánonként a lábtenisz
szerelmesei rúghatják a labdát.
Bérelt sporttelepünk a 1174 Budapest Táncsics u. 50. sz. alatt, csodálatos környezetben, 4,5 hektáros területen helyezkedik el. A 14 ezer m2 jó minőségű füves területen
verseny- és edző pályák, ezen kívül salakpálya, lábtenisz pálya és aszfaltozott kézilabda pálya szolgálja a nálunk sportoló ﬁatalok edzési és versenyeztetési igényeit.
A szépen felújított klubházunkban 4 öltöző központi zuhanyozóval, bírói öltöző saját zuhanyozóval, valamint közösségi helyiség áll a sportolók rendelkezésére.
Az egyesület csak szakképzett (licence-s vagy OKJ-s) edzőket foglalkoztat, 2 főt alkalmazottként, 6 főt pedig EKHO-s megbízási jogviszonyban. Sok feladatot viszont
csak önkéntesek bevonásával tud megoldani, mint pld. adminisztráció, levelezés, pályázatírás, program szervezés, honlap szerkesztés és frissítés, rendezvények
biztosítása,stb.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
105x68 méteres műfüves pálya létesítése
Az összes eddigi sportfejlesztési programunk legnagyobb beruházását tervezzük ebben az időszakban, nevezetesen a 105 x 68 méteres műfüves pálya megépítését.
Egyesületünknek erre az évadra már közel 600 gyermek és ﬁatal labdarúgó sportolását biztosító infrastruktúráról kell gondoskodnia. Ennek feltételei azonban csak
részben adottak. Az önerőből létrehozott, automata locsoló rendszerrel ellátott 14 000 m2 élőfüves terület minden igényt kielégítő módon biztosítja az utánpótlás
képzési feladatok ellátását megfelelő időjárási viszonyok esetén. Az őszi, tavaszi ill. a nagyon esős időszakokban a felnőtt keret és a nagyobb korosztályok
sportolására viszont jelenleg csak egy eléggé rossz állapotú salakos pálya áll rendelkezésünkre a füves terület tehermentesítésére. A pályát borító salakréteg
minősége nagyon rossz, vékony és porzik. Emiatt használata balesetveszélyes, és egészségtelen is. A csapadékmentes és szeles időben sokszor embermagasságú
salakporban vagyunk kénytelenek megtartani az edzéseket és a mérkőzéseket, ami az egészségre káros hatású, és edzőnek, gyereknek, közönségnek egyformán
méltatlan. Locsolással némiképp használhatóbbá lehet tenni, de ennek eredményessége nem áll arányban a ráfordításokkal. A megvilágítást közvetlenül az oldalvonal
mellett elhelyezkedő viszonylag alacsony betonoszlopokra szerelt reﬂektorok szolgálják, amelyek ebben a konstrukcióban alkalmatlanok megfelelő fényerő
biztosítására. A sportfejlesztési programunkban ütemezett létszámnövekedés miatt a megoldást a salakos pálya helyére egy 105x68 méteres műfüves pálya
építésében látjuk, amely megvalósításával nem csak a szakmai munkánkkal, hanem a sporttelepünk infrastrukturális feltételeivel is meg tudnánk felelni az MLSZ által
meghirdetett és elvárt utánpótlás-nevelési koncepciónak.
A beruházás üzembe helyezését 2014.06.30-ig tervezzük.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve

A

sportfejlesztési programunkban a 2013-2014-es évadban 3 jogcímre adjuk be támogatási kérelmünket:
Személyi jellegű ráfordítások
(Bérek és járulékaik) 2013.07.01-2014.06.30
Továbbra is pályázunk a támogatott pozícióban levő pályafenntartó munkás személyi jellegű ráfordításainak támogatására.
Új pozíció: gondnok-szertáros, akinek a feladata a klubház takarítása, karbantartása, sportfelszerelések és -ruházat kezelése
Tárgyi eszköz beruházások
1. MLSZ előminősítési pályázatban nyert támogatási célok
Megvalósítás: 2014.06.30-ig
2. 105x68m műfüves pálya
Üzembe helyezés: 2014.06.30-ig
3. Hengerkéses sportpályanyíró gép
4. Sporttelep biztonságtechnikai védelme elektromos toló kapuval és biztonsági kamerákkal
Üzembe helyezés: 2014.06.30-ig
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei folyamatosan 2013.07.01 - 2014.06.30-ig
Heti edzések száma a különböző korosztályokban:
Óvodai kihelyezett csoportok 1-2 alkalom/hét
Ált. iskolai kihelyezett csoportok (1-6.o.). 4 alk./hét
Előkészítő (legkisebbek U 5): 2 alk./hét
Felzárkóztató csoportok (U 7, U8 - kezdők számára): 2 alk./hét
2006-2007 (foci tagozatos 1. osztály): 5-6 alkalom/hét
2005-2006 (foci tagozat 2. osztály): 5-6 alk. /hét
2004-2005 (foci tagozat 3. osztály): 5-6 alk./hét
2003-2004: 3 alk./hét
2001, 2002: 3 alk. /hét
2000: 4 alk./hét
1999: 4 alk. /hét
1997-1998 (foci tagozat 10. osztály): 7 alk. /hét
1996-1997 (foci tagozat 11. osztály): 7 alk. /hét
1995-1996 (foci tagozat 12. osztály): 7 alk. /hét
Télen az ünnepek időszakában kb. 3 hét, nyáron korosztálytól függően 4-8 hét szünetet kapnak sportolóink.
A fejlesztési tervben az optimális utánpótlás-neveléshez szükséges programokat terveztük be, pld. edző- és versenyszerelések, edzőtábor a versenyző
korosztályoknak, hazai és nemzetközi tornákon, téli teremtornákon való részvétel, szakemberek bérezése stb. Ide terveztük be a labdákat, edzési segédeszközöket,
edző- és meccsruházatot, gyógyszereket, krémeket, egészségügyi szereket, a rendezvényeket, az edző táborokban és tornákon való részvételhez a nevezési,
utazási, szállás- és étkezési költségeket, a sporttelep egész évi, valamint a téli szezonban a tornatermek, műfüves pályák bérleti díját és az utánpótlásedzők (2 fő
munkaviszonyban, 6 fő EKHO-s megbízási szerződéssel) személyi jellegű ráfordításait.
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)
Grund 1986 FC az Alapszabályában meghatározott célkitűzéseinek és feladatainak megfelelően végzi munkáját.
Célja:
A labdarúgás népszerűsítése, az utánpótlás nevelés színvonalának emelése.
A sportegyesülettel kapcsolatban levő oktatási intézmények tanulóinak sportolási, testedzési lehetőség biztosítása.
Feladata:

A

A célok megvalósítása érdekében
- labdarúgó szakosztály működtetése
- tehetséges sportolók támogatása, számukra versenyzési lehetőség biztosítása
Ezen célkitűzések egybeesnek az MLSZ stratégiájában rögzített elvárásokkal.
A Grund 1986 FC tömegbázison alapuló tehetség kiválasztással iskolázza be minden évben a szerződött oktatási intézmények foci tagozatos osztályaiba sportolóit.
Edzőink a XVII. ill. a szomszédos kerületekben és a vonzáskörzetben levő óvodákban tartanak foglalkozásokat. A sporttelepünkhöz közeli Czimra Gyula Ált.Iskolában a
2013. szeptembertől induló 1. osztályban újabb 18 tehetséges kisgyermek részére tartunk kiemelt foci képzést. A Grund 1986 FC edzői így ebben az oktatási évben
közel 60 kisgyereknek tartanak mindennap foci órát az időjárástól függően az iskola tornatermében, vagy az egyesület sporttelepén, hétvégenként pedig
edzőmeccseken és tornákon mérik fel képességeiket.
A Kertvárosi Ált. Iskolában szakképzett edzőnk tart hetente 4 tanítási napon edzéseket 6 évfolyamban (1-6.osztály), akik közül a legtehetségesebbek az egyesületi
edzéseken is részt vesznek heti 3 alkalommal. Az 1-3 osztályosok részére felzárkóztató képzés folyik, hogy a legtehetségesebbeket kiválasszuk, és integráljuk az
egyesületi munkába.
A Békésy György Szakközépiskolában már négy évfolyamban van foci osztály, amelyek tanulói a két intézmény között létrejött megállapodás következtében speciális
órarend kialakításával hetente hét (háromszor délelőtt, négyszer délután) edzésen vehetnek részt. Az iskola közelsége lehetővé teszi, hogy ezekre a
sportfoglalkozásokra a Grund FC sporttelepén kerüljön sor. Ezekben az iskolákban megvalósul a mindennapos testedzés labdarúgó szakórák keretében.
Egyesületünk 6 korosztályban versenyezteti sportolóit a hivatalos BLSZ-bajnokságban, és 8 csapattal vesz részt a Bozsik-programban. A versenyidőszakon kívül és a
kisebb korosztályokkal általában a BLSZ és más sportegyesületek által szervezett tornákon, kupákon veszünk részt.
Egyesületünk kiemelten szorgalmazza a kislányok bekapcsolódását is a labdarúgásba. 4 igazolt lány játékosunk van.Az edzéseken és a mérkőzéseken a ﬁúkkal együtt,
egyforma elbírálással vesznek részt.
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
Egyesületünk a kiemelt fővárosi klubok vonzáskörén kívül élő gyermekeknek nyújt magas szintű képzési lehetőséget, esélyt adva ezzel későbbiekben az "élsporthoz",
perspektívát és jövőképet biztosítva számukra. A Grund „iskolából” az elmúlt évek során több NB-s szintű játékos került ki, sőt felnőtt és ifjúsági válogatottakkal is
büszkélkedhetünk. Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk a magyar labdarúgás színvonalának emeléséhez, a labdarúgásnak, mint sportágnak a
népszerűsítéséhez.
A Grund 1986 FC szakmai munkája kizárólag az utánpótlásról szól, de ez nem jelenti azt, hogy a sporttelepünkön más programokra és rendezvényekre nem kerül sor.
Rendszeresen tartunk családi programokat, ahol a gyerekek a szüleikkel, a pedagógusokkal együtt játszanak, sportolnak, jól érzik magukat.
A sporttevékenység mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra való nevelésre. A sportpályán a családok számára szervezett szabadidős
programokkal szeretnénk elősegíteni a szabadidő egészséges és hasznos eltöltését és a sport közösség formáló hatásának érvényesülését.
Vasárnap délelőttönként 10-12-ig a környéken lakók rúgják a labdát, korhatár nélkül.
Délutánonként pedig nyitva áll sporttelepünk a lábteniszezők előtt.
Véleményünk szerint a szervezett csapatsportban foglalkoztatott gyermekek és ﬁatalok fegyelmet, kitartást, egymás iránti toleranciát tanulnak, személyiségük jó
irányban fejlődik, amely meghatározó kvalitásokat ad egész életük vonatkozásában, akkor is, ha később nem tudnak, vagy nem akarnak az élsportban érvényesülni.
A 105x68 méteres műfüves pálya megvalósítása az egyesületi szakmai érdekeken túlmenően gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. A XVII. kerületben
egyáltalán nincs minőségi sportolásra alkalmas nagyméretű műfüves pálya. A szabvány méretű műfüves nagy pálya létesítése nem csak a dinamikusan növekvő
utánpótlás egyesületünk sportolóinak nyújtana lehetőséget a jobb feltételekre, hanem betöltené azt az űrt is, amit az ilyen típusú pályák hiánya okoz a XVII. kerületben
és vonzáskörzetében. A beruházás által az egyesületünk közel 600 sportolója mellett a partner oktatási intézmények több, mint 2000 tanulója számára tudnánk
biztosítani helyet a sportprogramok lebonyolításához az időjárási viszonyoktól függetlenül. A fennmaradó időben bérleti formában hasznosítani tudnánk, amellyel
segítenénk az egyesület gazdaságos működését.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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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 munka Kif. hó
módja óra

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2013/14

pályafenntartó munkás

Nem Egyéb

nem releváns

Normál

8

12

55 555 Ft

15 555 Ft

853 320 Ft

2013/14

gondnok szertáros

Igen Egyéb

nem releváns

Normál

8

12

55 555 Ft

15 555 Ft

853 320 Ft

111 110 Ft

31 110 Ft

1 706 640 Ft

Összegzés:

16

24

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

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

866 299 Ft

866 299 Ft

1 732 599 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

866 299 Ft

866 299 Ft

1 732 599 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

2013/14

Pozíció
megnevezése

gondnok

Indoklás

Már az előző évi sportfejlesztési programunkban beterveztünk egy új támogatott pozíció létrehozását egy gondnok személyében. Sajnos
a megítélt támogatási keret ﬁgyelembe vételével csak a meglevő pályafenntartó pozíciót tudtuk fenntartani. A 2013-2014-es évadban
szeretnénk a gondnok szertáros pozíciójára is támogatást kapni, mivel a gondnoki feladatok elvégzése jelenleg nincs megoldva.
Átmenetileg önkéntes munkában végezzük, ami hosszú távon nem fenntartható.
A gondnok szertáros feladata: a klubház (öltözők, tusolók, WC-k, közösségi helyiség) takarítása, karbantartása, hibák kijavítása, sport
szertáros
felszerelések kezelése, mosása, javítása, a klubház körüli parkosítás és a virágok ápolása.

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013
Előminősít et t eljárásban jóváhagyot t t ét elek
Pálya
típusa
Nagy f.p.

Beruházás típusa

Menny.

Max. elsz.
menny.

Menny. egység

Egységár

Max. elsz.
egységár

Max. elsz. össz. Összeg

Játéktér/talajcsere/pályafelújítá
s

1400

0

m2

3 560 Ft

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 4 984 000 Ft

60

366

fm

25 000 Ft

25 000 Ft

9 150 000 Ft 1 500 000 Ft

Nagy f.p.

Funkcionalitás/asztali PC /
laptop

1

1

db

150 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

Kicsi f.p

Funkcionalitás/kapu

4

4

darab

149 560 Ft

200 000 Ft

800 000 Ft

598 240 Ft

Nagy f.p.

Funkcionalitás/kapu

2

4

darab

200 000 Ft

200 000 Ft

800 000 Ft

400 000 Ft

Nagy f.p.

Funkcionalitás/kapu

2

4

darab

172 520 Ft

200 000 Ft

800 000 Ft

345 040 Ft

Nagy f.p.

Funkcionalitás/cserepad

2

2

darab

1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Kicsi mf.p. Funkcionalitás/labdafogó háló

Összegzés:
Összesen
7 8

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 9
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
Eszköz megnevezése
időszak
jellege

2013/14

öltöző
felsz.

Hosszabb 10
T.i.
indoklás

Beruházás/felújítás indoka, célja

A szerelések és a létesítményben használt
törölközők mosásához és szárításához
beterveztük egy nagy kapacitású kombinált
mosó- és szárítógép beszerzését. A
jelenleg használt mosógépünk több éves, kis
kapacitású és nem gazdaságos, rövid időn
belül cserére szorul. Olyan gépet szeretnénk
vásárolni, amely ezeknek a feladatoknak
elvégzését hosszútávon biztosítja. Ajánlatot
csatoltuk.
Nem

Mosó-szárítógép

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

70 % 1 145 000 Ft

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

U.f. É.k.
en.

2014-06-30

Összegzés:

1 145 000 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 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

3 408 257 Ft

7 952 601 Ft

11 360 858 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 408 257 Ft

7 952 601 Ft

11 360 858 Ft

Összegzés:
összesen:

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

124273

43000m2 Bérlet

1

I.v.

Bérleti díj
Ft/óra

2

I.v. h.

M.j.

1174
Budapest
Táncsics utca
Sporttelep kompletten 190m2 klubházzal
50.
Egyéb

180

3 800 Ft 12

Egyéb beruházások indoklása
Ingatlan
Indoklás
megnevezése
Kizárólag a Grund 1986 FC folytat sporttevékenységet a sporttelepen, amely egész évben az egyesület rendelkezésére áll. A bérleti szerződés havi
bérleti díj ﬁzetését rögzíti. A kihasználtsága átlagosan (mivel a hétvégi meccsek és egyéb programok pontosan még nem határozhatók meg)
Ft/óra/sporttelep összeget kaptunk

Sporttelep kompletten
190m2
klubházzal
átlagosan napi
5-7 óra.
A kitöltés kedvéért visszaosztottuk órabérre, így kb. 3.800,1. 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/SFPHP04-2531/2013
11

Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok száma
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Csapatok szám

Ebből NB I kötelező UP

Ebből NB II. kötelező UP

U19

1

0

0

U18

0

0

0

U17

1

0

0

U16

1

0

0

U15

1

0

0

U14

1

0

0

U13-12

3

0

0

U11

4

0

0

U9

4

0

0

U7

1

0

0

Tehet ségbónusz t áblázat (Ide kérjük f elsorolni azt a max.4 ját ékost , akit f elsőbb oszt ályba igazolt ak át .)
Versenyző neve

Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve

Átvevő sportszervezet
adószáma

Torkos Attila

475347

RB Leipzig

külföld

NBI felnőtt

Balatoni Máté

120865

RAFC

18008120-2-42

NBIII felnőtt

Dragóner Patrik

305913

FTC

19709893-2-43

NBI UP

Hacioglu Sinan

227284

Maglód

19831600-1-13

NBIII felnőtt

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

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

2013/14

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

Edző felszerelések poló tréningruha
sportszár
szett

200

4 741 Ft

948 200 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Gyógyszer kötszer krém fagyasztó
szett

1

44 444 Ft

44 444 Ft

Gyógyszerek,
vitaminok

2013/14

Edzési segédeszközök

csomag

6

12 963 Ft

77 778 Ft

Sporteszköz

2013/14

Mez és nadrág

szett

120

3 148 Ft

377 760 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Labda

db

150

2 222 Ft

333 300 Ft

Sporteszköz

2013/14

Állapot felmérés gyorsaság rúgóerő
db mérés

100

370 Ft

37 000 Ft

Diagnosztikai
eszközök

2013/14

Sportantropometriai mérés

100

2 352 Ft

235 200 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Megnevezés

db

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 Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

2013/14 Nem Edző

2971/1992 és UP szakmai8vez.

EKHO

12

74 073 Ft

14 815 Ft

1 066 656 Ft

2013/14 Nem Edző

0316 of

6

EKHO

11

51 851 Ft

10 370 Ft

684 431 Ft

2013/14 Nem Edző

OKJ 270920 va

6

EKHO

11

51 851 Ft

10 370 Ft

684 431 Ft

2013/14 Nem Edző

2030 vp

6

Normál

12

44 444 Ft

12 444 Ft

682 656 Ft

2013/14 Nem Edző

OKJ 45543 kl

6

Normál

11

44 444 Ft

12 444 Ft

625 768 Ft

2013/14 Nem Edző

5503 kz

4

EKHO

10

29 629 Ft

5 926 Ft

355 550 Ft

2013/14 Nem Edző

0740 kr

4

EKHO

10

29 629 Ft

5 926 Ft

355 550 Ft

2013/14 Nem Edző

1090 kapusedző

2

EKHO

11

14 815 Ft

2 963 Ft

195 558 Ft

2013/14 Igen Edző

tervezett pozició

4

EKHO

11

44 444 Ft

8 889 Ft

586 663 Ft

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

OKJ 45543 kl

Egyéb

U19

12

18

OKJ 270920 va

Egyéb

U17

12

16

2030 vp

UEFA "B"

U16

8

16
15

2030 vp

UEFA "B"

U15

8

2030 vp

UEFA "B"

U14

8

16

0316 of

UEFA "B"

U13-12

8

35

OKJ 270920 va

Egyéb

U11

6

30

0316 of

UEFA "B"

U9

5

20

OKJ 45543 kl

Egyéb

U7

3

15

5503 kz

Egyéb

U13-12

3

18

5503 kz

Egyéb

U11

3

22

1090 kapusedző

UEFA "B"

U19

2

8

0740 kr

Egyéb

U7

5

18

5503 kz

Egyéb

U7

3

16

0740 kr

Egyéb

U9

3

20

tervezett pozició

UEFA "B"

U7

5

18

2971/1992 és UP szakmai vez.

Egyéb

U11

5

18

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

2013/14

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj (Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség

Kategória

Sporttelep kpl. kizárólagos használattal

720

352 Ft

12

3 041 280 Ft

egyéb
műfüves
pálya
tornaterem

2013/14

Rákosmente Kft. fedett műfüves

25

2 963 Ft

5

370 375 Ft

2013/14

Czimra Gyula Ált. Iskola

35

1 852 Ft

6

388 920 Ft
88 890 Ft

2013/14

Bercsényi M. Élelmiszerip. Szakközépiskola

10

2 963 Ft

88 890 Ft

3

tornaterem

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 737 038 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

316 644 Ft

Személyszállítási költségek

888 881 Ft

Nevezési költségek

222 220 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

672 587 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 889 465 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

2 311 090 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 237 263 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15

2015/16

Összegzés:

15 275 188 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)

Összesen (Ft)

2013/14

1 568 277 Ft

14 114 497 Ft

15 682 775 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 568 277 Ft

14 114 497 Ft

15 682 775 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

2013/14

2013/14

Pozíció
megnevezése

Indoklás

gondnok szertáros

tervezett

A Czimra Gyula Általános Iskolával fennálló együttműködésünk keretében a 2013-2014-es iskolaévben indítjuk a focitagozatos képzés 3.
évfolyamát. A gyerekeknek az iskolai foglalkoztatásba integrálva minden nap edzést tartunk az időjárástól függően az iskola
tornatermében vagy az egyesületünk sporttelepén. A gyerekek felvétele – az iskolával egyeztetve - már megtörtént, jelenleg heti 2
pozició
edzéssel készítjük fel őket az iskolakezdésre. Ennek a csoportnak részére tervezzük az új edzői pozíció létrehozását.

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013
14

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 2013/14 és 2014/15-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 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/SFPHP04-2531/2013
Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó Közreműködő Maximum
jogcím
díjazása (Ft) közrem.
díj

Mivel az egyesületnek jelenleg erre a feladatra nincs alkalmazottja, és egyenlőre nem is tervezünk pozíciót, az
adminisztrációs, pályázatírói és könyvelési feladatokat részben önkéntes segítők, részben megbízás keretében
térítés ellenében tudjuk megoldani. A fejlesztési terv előkészítése, a támogatott program megvalósítása, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése, valamint a felhasznált
támogatás elszámolása olyan feladatokat feltételeznek, amelyekhez külső segítséget kell igénybe vennünk. A
2013/14 20.000.000,- Ft fölötti támogatás felhasználásának elszámolásához könyvvizsgálót kell megbíznunk.

Személyi
jellegű

17 296 Ft

Mivel az egyesületnek jelenleg erre a feladatra nincs alkalmazottja, és egyenlőre nem is tervezünk pozíciót, az
adminisztrációs, pályázatírói és könyvelési feladatokat részben önkéntes segítők, részben megbízás keretében
térítés ellenében tudjuk megoldani. A fejlesztési terv előkészítése, a támogatott program megvalósítása, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése, valamint a felhasznált
támogatás elszámolása olyan feladatokat feltételeznek, amelyekhez külső segítséget kell igénybe vennünk. A
2013/14 20.000.000,- Ft fölötti támogatás felhasználásának elszámolásához könyvvizsgálót kell megbíznunk.

Tárgyi
jellegű

159 052 Ft 159 052 Ft

Mivel az egyesületnek jelenleg erre a feladatra nincs alkalmazottja, és egyenlőre nem is tervezünk pozíciót, az
adminisztrációs, pályázatírói és könyvelési feladatokat részben önkéntes segítők, részben megbízás keretében
térítés ellenében tudjuk megoldani. A fejlesztési terv előkészítése, a támogatott program megvalósítása, a
felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése, valamint a felhasznált
támogatás elszámolása olyan feladatokat feltételeznek, amelyekhez külső segítséget kell igénybe vennünk. A
2013/14 20.000.000,- Ft fölötti támogatás felhasználásának elszámolásához könyvvizsgálót kell megbíznunk.

Utánpótlás
nevelés

266 442 Ft 282 583 Ft

17 326 Ft

Összegzés:

442 790 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:

2013/14

229 334 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

25 959 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

238 578 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

407 587 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

672 124 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013
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

8

10

25.0 %

6

7

16.7 %

Teljes szakember állomány

Fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

190

190

0.0 %

Foci osztályos tanulói állomány
fő

67

85

26.9 %

Tehetségkutató óvodai létszám
fő

320

350

9.4 %

Épített új 105x68műfüves pálya
db

0

1

0.0 %

Más szakmai képesítések is:

6db

0.0 %

Egyéb indikátor:

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

18

18

0.0 %

U18

Fő

0

0

0.0 %

U17

Fő

16

18

12.5 %

U16

Fő

16

18

12.5 %

U15

Fő

15

18

20.0 %

6

8

33.3 %

Egyéb indikátor:

Bozsikban résztvevő csapatok

0.0 %
0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013

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: Budapest

(helység), 2013 (év) 09

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013

Alulírot t Buzsáky Ákos, 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.

Kelt: Budapest

(helység), 2013 (év) 09

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

(hó) 02

(nap)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013
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)
(35 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
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)

Kelt: Budapest

(helység), 2013 (év) 09

(hó) 02

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2531/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

866 299 Ft

25 959 Ft

866 299 Ft

1 732 598 Ft

7 952 601 Ft

238 578 Ft

3 408 257 Ft

11 360 858 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

14 114 497 Ft

407 587 Ft

1 568 277 Ft

15 682 774 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22 933 397 Ft

672 124 Ft

5 842 833 Ft

28 776 230 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:

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

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

866 299 Ft

25 959 Ft

866 299 Ft

1 732 598 Ft

7 952 601 Ft

238 578 Ft

3 408 257 Ft

11 360 858 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

14 114 497 Ft

407 587 Ft

1 568 277 Ft

15 682 774 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22 933 397 Ft

672 124 Ft

5 842 833 Ft

28 776 230 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:

