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Kismarosi Fortuna Sportegyesület
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Liget utca 13
2623

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Kismarosi Fortuna Sportegyesület kérelmező (székhelye: 2623 Kismaros Liget utca Sportcsarnok ,
adószáma: 19836650-1-13, képviselője: Sárkány Gyula) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak
költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:

Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
732 779 Ft
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

0 Ft

7 402 Ft

740 181 Ft

317 221 Ft

1 050 000 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

7 676 737 Ft

0 Ft

77 543 Ft

7 754 280 Ft

3 323 263 Ft

11 000 000 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

3 682 784 Ft

0 Ft

37 200 Ft

3 719 984 Ft

413 332 Ft

4 096 116 Ft

Összesen:

12 092 300 Ft

0 Ft

122 145 Ft

12 214 445 Ft

4 053 816 Ft

16 146 116 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
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Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

Trágyaszóró gép

Pályakarbantartó gép

49 345 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

gyepszellőztető gép

Pályakarbantartó gép

303 122 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

kapu 7x2 méter

Sporteszköz

387 714 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

öntözőrendszer kiépítése

Pálya-infrastr. bőv.

3 045 317 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

élőfüves pálya felújítása

Pályafelújítás

4 004 028 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

labdafogó háló tartószerkezettel (beépített)

Pálya-infrastr. bőv.

704 935 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen:

8 494 461 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.04.30. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2016.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2016/17-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
A(z) Festék pályavonalazáshoz (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;
A(z) Műtrágya (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;
A(z) Gyeptégla (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;
A(z) Fűmag (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
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programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 845 922 Ft támogatási összeggel 740 181 Ft
összegre csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 3 719 984 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes
aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 3 645
304 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
Tájékoztatjuk, hogy az MLSZ Elnöksége által elfogadott 25/2014 (02.11.) számú határozata, valamint a pályázatban lévő nyilatkozat alapján, amelyik
sportszervezet a vállalt növekményét neki felróható okból nem teljesíti, illetve a már meglévő, továbbá az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatait az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indítja el, vagy azt nem fejezi be, úgy az ezen csapatokra jutó
támogatási összeggel a 2016/17-es bajnoki évben a jóváhagyható utánpótlás- nevelési feladatok és személyi jellegű ráfordítások jogcímek
támogatási összege csökkentésre kerül.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását
Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2016.11.17.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
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1. Kismarosi Fortuna Sportegyesület
2. Irattár
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be/SFPHPM01-13532/2016/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kismarosi Fortuna Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kismarosi Fortuna

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1280

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19836650-1-13

Bankszámlaszám

66000145-11069715-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2623

Város

Kismaros

Közterület neve

Liget

Közterület jellege

utca

Házszám

Sportcsarnok

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2623

Város

Kismaros

Közterület neve

Liget

Közterület jellege

utca

Házszám

13

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 27 350 052

Fax

+36 27 350 052

Honlap

www.kismaros.hu

E-mail cím

zsemberi.larion@zsemberiker.hu

E-mail cím

sandi869@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Sárkány Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 502 15 09

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Zsemberi Larion

+36 20 310 25 95

zsemberi.larion@zsemberiker.hu

Sándor Tamás

+36 30 969 93 27

stamas@indamail.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

2016-11-25 12:42

Székhely

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0,6 MFt

2,1 MFt

3,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0,8 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

6 MFt

16,5 MFt

Egyéb támogatás

0,8 MFt

0 MFt

1 MFt

Összesen

1,4 MFt

8,9 MFt

22,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,6 MFt

6,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,3 MFt

2,5 MFt

3 MFt

Anyagköltség

0,4 MFt

4 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,7 MFt

0,8 MFt

5,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

1 MFt

2 MFt

Összesen

1,4 MFt

8,9 MFt

22,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,7 MFt

3 MFt

7,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,3 MFt

2,5 MFt

3 MFt

2016-11-25 12:42
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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)

740 181 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 754 280 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

3 719 984 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-25 12:42
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Kismarosi labdarúgó élet 1928-ban vette kezdetét, amikor is a helyi fiatalok megalapították a Kismaros Sport Clubot. Az elmúlt évtizedekben a Pest Megyei
bajnokságban első, másod és harmad osztályában szerepeltünk váltakozó sikerrel. Jogutódként jelenleg Fortuna Kismaros SC néven vagyunk jelen a megyei
labdarúgásban. Felnőtt csapatunk a Pest Megyei II. osztályban szerepel, az U21-es és az U14-es korosztályunk a Pest megyei bajnokságban versenyez, az U7-es,
az U9-es, az U11-es és az U13-ascsapatunk pedig a Bozsik programban vesz részt. Pillanatnyilag 16 felnőtt és 61 igazolt utánpótlás játékossal rendelkezünk.
Sportlétesítményünk egy élőfüves nagy futballpályából, egy kisméretű műanyag borítású csarnokból és egy négy öltözőt biztosító épületből áll. A létesítmény
önkormányzati tulajdonban van. 2012-ben az Kismarosi Önkormányzat a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal közösen az öltöző épületet felújította, így a
játékosok és a játékvezetők öltözése és tisztálkodása kifogástalan körülmények között megoldott. Kisméretű csarnokunk az őszi és a téli időszakban biztosít
nélkülözhetetlen lehetőséget az edzéseink megtartására. Az előző pályázati időszakban sikerült pótolnunk az elkopott elhasználódott sportfelszereléseinket, ezért az
aktuális pályázatunkban nem kérünk támogatást ilyen jellegű beuházásokra. Füves futballpályánk minősége ugyanakkor sajnos hagy némi kívánni valót maga után.
Felújítása és öntözőberendezéssel való ellátása nagymértékben indokolt lenne. Labdarúgó csapatunk vezetése a Kismaros Önkormányzattal közösen a Magyar
Labdarúgó Szövetség által kiírt 2016-2017-os TAO pályázati időszakra sportfejlesztési programot kíván benyújtani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházásként szeretnénk TAO pályázati támogatást nyerni a sportpályánk állapotának javítására és a felújítás utáni állapot fenntartását elősegítő
öntözőberendezés kiépítésére. Pillanatnyilag a pályánk állapota nem megfelelő a kifogástalan utánpótlásképzéshez, valamint a minél jobb körülmények között
folytatható labdarúgó tevékenységhez. A pozitív elbírálásban bízva a lehető leghamarabb szeretnénk a beruházást végrehajtani, annak érdekében, hogy még
nagyobb vonzerőt jelentsen sportszervezetünk a sportolni vágyó fiatalok számára.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2016.07.01 - 2017.06.30. Folyamatos felhasználás, negyedéves előrehaladási jelentési kötelezettséggel.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az előző pályázatunkhoz hasonlóan, jelen sportfejlesztési programunkat is igyekeztünk az MLSZ stratégiájának fő célkitűzéseihez igazítani. Szeretnénk elérni igazolt
labdarúgóink létszámának növelését, szakképzett edzők alkalmazásával a Magyar Labdarúgás hagyományainak megfelelő utánpótlásképzést végezni és mindezek
által népszerűsíteni a labdarúgást közösségünkben. A lehető legjobb edzéskörülmények kialakításával, jó minőségű sportfelszerelések biztosításával, megfelelő
szakmai irányítás megteremtésével kívánjuk elérni a játékosaink és a bajnokságokban résztvevő csapataink számának növelését. Egyértelmű célunk, hogy a
támogatási időszak végére utánpótlás játékosaink számát ezúttal is növeljük. A remélt támogatásból megvalósítani kívánt felújítással és az öntözőrendszer
kiépítésével szeretnénk a labdarúgó pályánk minőségét javítani, ezzel is elősegítve az utánpótlásképzésünk lehetőségeit, valamint élvezhetőbbé téve az edzéseinket
és mérkőzéseinket a labdarúgóink és természetesen ezáltal a közönségünk számára is..

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk elfogadása és jóváhagyása esetén egészen biztosan tovább növeljük igazolt versenyzőink, valamint a bajnoki mérkőzéseinket
megtekintő nézők számát. A legkisebb korosztálytól a felnőtt csapatig egyre több sportolóra számíthatunk a meghirdetett foglalkozásainkon és ezzel egyre inkább
közösségi eseménnyé válhat egy-egy gyermekek részére rendezett labdarúgó torna, vagy az ifjúsági és felnőtt csapatunk bajnoki mérkőzése. A több aktívan
résztvevő sportember, több érdeklődőt, nézőt, szurkolót vonz a rendezvényeinkre, ezzel is népszerűsítve a Kismarosi labdarúgást és ez által a magyar labdarúgást is
természetesen. A pályánk minőségének javulásával egészen biztosan csökkenne a sérülések mennyisége és élvezhetőbbé válna a játék a labdarúgók és a nézők
számára is egyaránt, valamint az utánpótlásképzésünk minősége magasabb szintre emelkedne a gyep minőségének javulásával egyenesen arányosan.
Összességében egy olyan lehetőséget kaphatunk a jövőben, amellyel élve rendkívüli gazdasági és sportszakmai eredményeket érhetünk el, növelve az összetartozás
érzését közösségünkben.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

Trágyaszóró gép

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

gyepszellőztető gép

db

1

430 000
Ft

430 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

pár

1

550 000
Ft

550 000 Ft

1 050 000 Ft

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

Indoklás

Trágyaszóró gép

Pályánkat folyamatos terhelés koptatja. A gyep megfelelő állapotába tartásához műtrágyázásra és ehhez műtrágyaszóró gépre
lenne szükségünk.

gyepszellőztető gép

Az előző évi pályázatunkkal nagy lépést tettünk a pálya karbantartására hivatott eszközök beszerzésében. Ezt tovább fokozva
szeretnénk egy újabb gyepszellőztetőt vásárolni, ami funkciójában eltér az előzőtől, de alapvetően nagy szükségünk lenne rá.

kapu 7x2 méter

Köztudottan a pályánk kapuk előtti területe mindig is rossz állapotban volt. A terület megóvása érdekében szeretnénk két
hordozható kaput vásárolni, hogy az edzések alkalmával, a pálya más területeit terheljük.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

732 779 Ft

7 402 Ft

0 Ft

740 181 Ft

317 221 Ft

1 050 000 Ft

1 057 402 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályainfrastr. bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2017-04-01

2017-06-30

2017-07-01

4 320 000
Ft

Pályafelújítás

élőfüves pálya felújítása

2017-04-01

2017-06-30

2017-07-01

5 680 000
Ft

Pályainfrastr. bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

2017-04-01

2017-06-30

2017-07-01

1 000 000
Ft

11 000 000
Ft

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

Indoklás

öntözőrendszer kiépítése

Régóta a legnagyobb kihívás Egyesületünknek a sportpályánk öntözése. Jelenleg is a patakból vételezzük a vizet, korszerűtlen,
nem biztonságos módszerrel. Az utóbbi időben nagy nyomás nehezedik a egyesületünk vezetőire a locsolás korszerűbb és
környezetbarátabb megoldását illetően. Ennek kapcsán a 2015/2016-os pályázatunkban megnyert 1,2 MFt-ot a patak mentén
kút fúrásra és geológiai használjuk fel. Ezzel a megoldással biztosítanánk a 2016/2017-es pályázatunkban igényel 9 MFt-ért
kiépítendő öntözőrendszer telepítésének lehetőségét. Ez a berendezés megnyugtatóan, hosszútávon biztosítaná a pálya
locsolásának megoldását. Ezt természetesen a megfelelő hatóságokkal, zöldekkel egyeztetve alakítanánk ki.

élőfüves pálya felújítása

Az öntözőrendszer kialakítása után szeretnénk a pálya talaját kifogástalan állapotba hozni, a minél kiválóbb szakmai munka, és
minél magasbb szintű utánpótlásképzés érdekében.

labdafogó háló
tartószerkezettel (beépített)

Jelenleg a pályánk sportcsarnok felüli részén egy nagyon keskeny labdafogóháló van telepítve. Ennek következtében az
edzéseken és a mérkőzéseken a kapu felé rúgott labdák nagy része a sportcsarnok fém oldalán landol, rongálva és nagy zajt
keltve ezzel a csarnok oldalán. Ezért szeretnénk ezen az oldalon is megfelelő méretű és minőségű labdafogóhálót létesíteni.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályainfrastr. bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p.

2623
Kismaros
Liget
Sportcsarnok

1909

Egyéb

Pályafelújítás

élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p.

2326
Kismaros
Liget
Sportcsarnok

1909

Egyéb

Pályainfrastr. bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

Egyéb

2623
Kismaros
Liget
Sportcsarnok

1909

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

2016-11-25 12:42
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Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

7 676 737 Ft

77 543 Ft

0 Ft

7 754 280 Ft

3 323 263
Ft

11 000 000 Ft

11 077 543 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

Fortuna SC-Kismaros U19

18

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

Fortuna SC-Kismaros U16

17

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

8

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-25 12:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-25 12:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-25 12:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-25 12:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-25 12:42

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

gyógyszercsomag

csom

2

12 627 Ft

25 254 Ft

Vitamin

vitamincsomag

csom

2

12 627 Ft

25 254 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Kismarosi sportcsarnok

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Sportcsarnok

2 525 Ft

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

48

Bérleti díj összesen (Ft)

5

606 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Kismarosi
sportcsarnok

Indoklás

Minden év október közepétől következő év március közepéig általában a sportcsarnokban tartjuk az edzéseinket. Mivel a csarnok üzemeltetését
nem az önkormányzat végzi, hanem a KLIK, ezért bérleti díjat kell fizetnünk a csarnok használatáért és takarításáért is. Az előző évben nem
igényeltünk TAO támogatást erre a célra, így a szülők fizették ki a többlet költséget.

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC1519-01878

EKHO

80

12

50 508 Ft

10 102 Ft

727 315 Ft

Edző

TANC1313-00446

EKHO

80

12

50 508 Ft

10 102 Ft

727 315 Ft

Egyéb

UP technikai vezető

EKHO

80

12

37 881 Ft

7 576 Ft

545 486 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
UP technikai vezető

Indoklás
Az aktuális bajnoki évad tapasztalatai alapján, szükségét érezzük egy olyan személy kinevezését, aki kézben tartja az utánpótlás
csapataink mellett elvégzendő tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat, ezzel is növelve az utánpótlás
képzésünk feltételeit és minőségét.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1519-01878

MLSZ Grassroots
C

U19

5

18

TANC1519-01878

MLSZ Grassroots
C

U16

5

20

TANC1313-00446

MLSZ Grassroots
C

U13

3

8

TANC1313-00446

MLSZ Grassroots
C

U11

3

7

TANC1313-00446

MLSZ Grassroots
C

U9

2

8

TANC1313-00446

MLSZ Grassroots
C

U7

2

7
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

50 508 Ft

Személyszállítási költségek

555 593 Ft

Nevezési költségek

126 271 Ft

2016-11-25 12:42
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

303 051 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

606 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

353 559 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 000 117 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

101 017 Ft

Összesen

4 096 116 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 682 784 Ft

37 200 Ft

0 Ft

3 719 984 Ft

413 332 Ft

4 096 116 Ft

4 133 316 Ft

2016-11-25 12:42
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-25 12:42
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-11-25 12:42
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Kismaros, 2016. 11. 25.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Sárkány Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Kismaros, 2016. 11. 25.

2016-11-25 12:42

22 / 27

be/SFPHPM01-13532/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 18:42:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 18:39:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-20 18:36:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 10:02:13
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2016-10-06 10:42:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 10:06:44
Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 20:08:56
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 20:09:17
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 10:08:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 10:53:05
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 10:27:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-10-06 10:47:19
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 19:56:16

Kelt: Kismaros, 2016. 11. 25.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

3

50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

18

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

U15

fő

20

20

22

11%

10%
0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

8 409 516 Ft

84 945 Ft

0 Ft

8 494 461 Ft

3 640 484 Ft

12 050 000 Ft

12 134 945 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

732 779 Ft

7 402 Ft

0 Ft

740 181 Ft

317 221 Ft

1 050 000 Ft

1 057 402 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

7 676 737 Ft

77 543 Ft

0 Ft

7 754 280 Ft

3 323 263 Ft

11 000 000 Ft

11 077 543 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 682 784 Ft

37 200 Ft

0 Ft

3 719 984 Ft

413 332 Ft

4 096 116 Ft

4 133 316 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

12 092 300 Ft

122 145 Ft

0 Ft

12 214 445 Ft

4 053 816 Ft

16 146 116 Ft

16 268 261 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 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)
alairasi_cimpeldany_1461170357.pdf (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2016-04-20 18:39:17)
1240264f1788089c92a39d9764879180fbb115924000c68dca44f0d255baa322
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nyilakozat_beruhazas_finanszirozasi_1462006385.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-30 10:53:05)
c056d3ece22ea9988c3cdd9036b2c5495961d76ff2095471260b1c20faa3c09c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilakozat_ingatlan_felujitas_1462004862.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-30 10:27:42)
c7a706fc40b645aba9abf68559ee3dd36f9a84639021d9f6dc492f0eb70da445
Egyéb dokumentumok
arajanlatlabdafogohalo-plastobo_1475743170.pdf (Hiánypótlás melléklet, 17 Kb, 2016-10-06 10:39:30)
0950a134382ac4853f4840d1af1fbf9f2d3369cddc7961c9325a3793833f9e9e
gyepszelloztetoarverseny_1475743182.pdf (Hiánypótlás melléklet, 903 Kb, 2016-10-06 10:39:42)
3ac0d2a8bd2599198fffb4ec691fea9cc81af235ff7f3d7cf2f6bfa610f51ebb
hecht256mutragyaszoroarajanlat_1475743192.pdf (Hiánypótlás melléklet, 226 Kb, 2016-10-06 10:39:52)
60e9cc86fa5cd8e3e2afa72b48eeb9572f2059689eb9b35de0f5548f46b8fd6c
hecht256mutragyaszorogepmuszaki_1475743254.jpg (Hiánypótlás melléklet, 90 Kb, 2016-10-06 10:40:54)
2127984aeab84188884c03f26a614091455c81944c73f54efad1e92d29631fce
kismaroskozsegonkormanyzatanaka_1475743271.pdf (Hiánypótlás melléklet, 480 Kb, 2016-10-06 10:41:11)
9ad734c6b8c0e30d15faa28c34ab803ebe6cd952649495734fc00f7ab9b17108
koltsegvetes-labdafogohalomegle_1475743284.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-10-06 10:41:24)
70fabd30a660ee042060570f70ff540da6643a649f9907ccd429deed38e0cf6e
koltsegvetes-labdafogohalotarto_1475743292.pdf (Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2016-10-06 10:41:32)
671756df205ef78230db249ff0592d7fecddda2accbbed7bac7bd0bb09bb330f
oleo-macsr50h60gyepszellozteto_1475743342.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-10-06 10:42:22)
b1d6762bb28e879ff806dad6dacc3fd35baaccf0998e23d87b53fc26da8f3063
oleomacsr50h60gyepszellozteto_1475743353.pdf (Hiánypótlás melléklet, 702 Kb, 2016-10-06 10:42:33)
d5eca951b1e448f7f0b9ab26397a9473a760b148fe6e40b628e4f58455bdfb60
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_1461170534.pdf (Szerkesztés alatt, 645 Kb, 2016-04-20 18:42:14) 6e91adb271e5d4c0468e983f20d832fc5f038dae11602024075b03e1cf8633d6
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasi_szolgaltatasi_dij_1462003333.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2016-04-30 10:02:13)
99a1debbaca26b697d293893b1388795deff633652fe4eb1ba55e7313b766d09
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas_1461170167.pdf (Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2016-04-20 18:36:07) b9118e903fda236ba8f9bbec1b987459a9dc00dd5235b2b69ce445a5bb19f097
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
ephat_nyilatkozat-kismaros-1909_hrs_1462003707.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-30 10:08:27)
1ece53a34f96deecc4bf915b9f838202ef1b4e0398e08958ada7129960c07399
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
ephat_nyilatkozat-kismaros-1909_hrs_1461866957.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-28 20:09:17)
1ece53a34f96deecc4bf915b9f838202ef1b4e0398e08958ada7129960c07399
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
berleti_szerzodes_klik_fortuna_sc_k_1462003604.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2016-04-30 10:06:44)
cb8010e451a434aa0344a3376d1183d685e97972f2217f56d2cb0e643ffb3fd6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
kismaros1909tulajdonilap_1461866936.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2016-04-28 20:08:56)
7518dca9de8cd69e28369d189925c07ac8246c42622c3c2a6309684a78b0b391
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatlabdafogohalo-plastobo_1475743611.pdf (Hiánypótlás melléklet, 17 Kb, 2016-10-06 10:46:51)
0950a134382ac4853f4840d1af1fbf9f2d3369cddc7961c9325a3793833f9e9e
koltsegvetes-labdafogohalotarto_1475743623.pdf (Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2016-10-06 10:47:03)
671756df205ef78230db249ff0592d7fecddda2accbbed7bac7bd0bb09bb330f
koltsegvetes-labdafogohalomegle_1475743639.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-10-06 10:47:19)
70fabd30a660ee042060570f70ff540da6643a649f9907ccd429deed38e0cf6e
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felujitasontozorendszer_0419_1461866158.xlsx (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2016-04-28 19:55:58)
a02e29b36196114bdef6e9953283a9a57ee9d00c25f4917be3ee674731cba581
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
felujitasontozorendszer_0419_1461866176.xlsx (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2016-04-28 19:56:16)
a02e29b36196114bdef6e9953283a9a57ee9d00c25f4917be3ee674731cba581
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