
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Szabadkikötő Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Sabadkikötő Sport Kft.

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2816

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  25862683-1-43

Bankszámlaszám  11742283-21446593-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás támogató / szponzor / tagi kölcsön

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás támogató / szponzor / tagi kölcsön

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1211  Város  Budapest

Közterület neve  Weiss Manfréd  Közterület jellege  út

Házszám  5-7.  Épület  22222

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2220  Város  Vecsés

Közterület neve  Szép  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 935 18 76  Fax  

Honlap  www.thse.hu  E-mail cím  thse.kikoto.sport@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Végh László

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 935 18 76  E-mail cím  vegh.gh@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Végh László +36 30 935 18 76 vegh.gh@gmail.com

2017/18 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.

Szabadkikötő Sporttelep Nagy f.p. 1211
Budapest
Weiss M. út
5-7.

209970/3 105x65 Egyéb 50 1 Ft 12

Vasas, Mészöly Kálmán
műfüves pálya

Nagy mf.p 1139
Budapest
Fáy. u.
58

421192/2 105x68 Egyéb 20 30 000 Ft 5
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 3,2 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 3,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,2 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0,2 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 1,6 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 766 836 Ft 95 337 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 344 411 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2017. januárjában létrejött a Szabadkikötő Sport Kft, melynek tagja a THSE 2000 és a Szabadkikötő Sportegyesületek. A versenyzési jogot mindkét egyesület e sportszerzetbe vitte át, a
2017/18-as idényt már az új szervezet keretein belül kezdi csapataink. A THSE csapata a Budapest Bajnokság I. osztályában az első helyen áll, jó eséllyel az NB3-as feljutásra. Jelen
pillanatban saját erőforrásokból finanszírozzuk a csapat edzés-és mérkőzés felszerelését. Bérelt pályákon játszunk: Szabadkikötő, Goldball, Vasas, Elektromos. Télen, a termi edzések keretein
belül a TF csarnokaiban, az Elektromos pályán és iskolák termeiben vagyunk kénytelenek vándorolni. Tartalékcsapatunk segítségével az utánpótlás ifjoncainak tudnánk megfelelő átmenetet
biztosítani a felnőtt futballba. Tartalékcsapatunk szintén a Budapest Bajnokság mezőnyében versenyez. Saját létesítménnyel nem rendelkezünk. A pályázat célja kettős lenne: az
erőforrásokból szeretnénk finanszírozni a csapat működését - eszközbeszerzések-pályabérlés- illetve az utánpótlás csapat tevékenységét szakemberek és eszközök terén. A bázist 2017-
2018-as évtől építenénk ki. Annak érdekében, hogy csapatunk jövője hosszú távon biztosított legyen nagy hangsúlyt kívánunk fektetni utánpótlásunk fejlesztésére. Utánpótlás csapataink
létszámának fenntartása,növelésére a jövőben szorosabb együttműködést kívánunk kiépíteni településünk iskolájával és óvodájával. Az együttműködéstől azt reméljük, hogy településünkön
lényegesen nő az utánpótlásban részt vevő játékosok száma. Fontosnak tartjuk, hogy utánpótlás korú játékosaink megfelelő körülmények között, megfelelő felszerelésekkel és hozzáértő
edzők segítségével sajátítsák el a labdarúgás alapjait. Lehetőséget kívánunk teremteni jelenlegi és majdan előbukkanó tehetséges játékosaink számára, hogy kellő számú tornán, mérkőzésen
vehessenek részt.Céljaink eléréséhez nagy segítség a TAO támogatás. 

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

Időtartama: 2017.07.01-2018.06.30 Ütemterve: 2017.07-08: Felkészülési idő, edzőtábor 2017.08-12: Bajnokság 2017.12-2018.02: Pihenő és felkészülés 2018.01-02: Edzőtábor 2018.03-06:
Bajnokság Szeretnénk az öltözőnket felújítani,hogy legalább az alapvető elvárásoknak eleget tegyen. Emellett öntözőrendszert és világítást szeretnénk a pályánkra. Az ingatlan beruházás
kapcsán törekszünk a legjobb minőségű kivitelezésre, a legjobb ár-érték arány létrehozására. Éppen ezért a kivitelezési technológia módosulhat, a műszaki funkció változatlansága mellett. Az
ingatlanok fejlesztése révén szeretnénk hazai pályánkat alkalmassá tenni az NB3-as mérkőzések megrendezésére. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Időtartama: 2017.07.01-2018.06.30 Ütemterve: 2017.07-08: Felkészülési idő, edzőtábor 2017.08-12: Bajnokság 2017.12-2018.02: Pihenő és felkészülés 2018.01-02: Edzőtábor 2018.03-06:
Bajnokság Sportfelszerelések vásárlása: 2017. nyár-ősz Étkezés: folyamatos Személyszállítás: UP mérkőzésekhez igazodva Beruházások: 2017. nyár Szeretnénk az öltözőnket felújítani,hogy
legalább az alapvető elvárásoknak eleget tegyen. Emellett öntözőrendszert és világítást szeretnénk a pályánkra. Az ingatlan beruházás kapcsán törekszünk a legjobb minőségű kivitelezésre, a
legjobb ár-érték arány létrehozására. Éppen ezért a kivitelezési technológia módosulhat, a műszaki funkció változatlansága mellett. Az ingatlanok fejlesztése révén szeretnénk hazai pályánkat
alkalmassá tenni az NB3-as mérkőzések megrendezésére. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Sportfejlesztésünk célja kettős: Sportszervezetünk felnőtt csapatához szeretnénk forráseszközök fejlesztésére fordítani a pénzt,és az utánpótlás tevékenységét támogatni. A program
segítségével mindkét korcsoportot, a 15 és 18-as UP fiúkkal is tervezünk, illetve a 15 éves mezőnyben a lányokkal is. A THSE tartalék csapata megfelelő terepet biztosít az utánpótlásnak a
felnőtt futballhoz való felsorakozásához.Programunk utánpótlás-fejlesztési céljai megegyeznek a szövetség erre vonatkozó stratégiai irányelveivel. Jelen esetben felnőtt programijaink az előző
évekhez hasonló célokkal/tervekkel valósulnak meg, utánpótláshoz nem kötődtek, ehhez új forrásokat, szakembereket szeretnénk bevonni a pályázat erőforrásai kapcsán, lendületesek és
nyitottak vagyunk. Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: Az utánpótlás erősítése, tömegbázis
létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára A labdarúgás, mint
örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése

Gazdaságilag: a sportág illetve a hozzá tartozó fogyasztói réteg bázisát szeretnénk növelni, céljaink között ez is szerepel. Kockázati tényezőként egyedül a csapat létesítmény nélküli helyzetét
emelnénk ki. A bérlői helyzet, az állandó mozgás igencsak megnehezíti a csapat helyzetét, de reménykedünk az állapotok javulásán és talán lehetőségünk lesz saját létesítmény
installálásához. Társadalmilag: testi, szellemi és erkölcsi fejlesztésről egyaránt szól a programunk, mind az egyén, mind a csapat összetartásáról. Próbálunk megfelelő erkölcsi alapokat
elhelyezni, nem mellékesen egészséges életmódra buzdítani játékosainkat, melynek akár a közvetlen környezetükben is lehetnek eredményei. A futball szeretetének erősítése, mely apáról
fiúra szállhat ezzel is erősítve hosszútávú fennmaradását a sportnak. Az infrastrukturális beruházástól (öltöző felújítása ,világítás) azt várjuk, hogy még több szülő találja optimális megoldásnak
egyesületünket gyermeke sportoltatására, mentális egészségének fejlesztésére. A korszerű sporteszközök beszerzésétől azt várjuk, hogy minden fiatalnak egyforma esélyt tudunk biztosítani a
tehetségének megfelelő fejlődésre. Az utánpótlás nevelésnek társadalmi hatása kiemelkedő, mivel a fiatalok a sport szeretetén, az egészséges életmódra való szoktatáson kívül, megtanulják a
sportszerű viselkedés alapszabályait a sportpályán, illetve sportpályán kívül is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 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

2017/18 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz labda db 50 8 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 2 10 500 Ft 21 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 2 12 500 Ft 25 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 6 22 000 Ft 132 000 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter db 2 106 000 Ft 212 000 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 2 130 000 Ft 260 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 4 200 000 Ft 800 000 Ft

Sporteszköz bója db 48 670 Ft 32 160 Ft

Sporteszköz leszúrható karó db 12 1 900 Ft 22 800 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 54 13 000 Ft 702 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 54 13 000 Ft 702 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 108 4 000 Ft 432 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 27 16 000 Ft 432 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 27 3 800 Ft 102 600 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 12 3 000 Ft 36 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 12 3 300 Ft 39 600 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 12 7 000 Ft 84 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz egészségügyi láda feltöltve db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz hordágy db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 12 40 000 Ft 480 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 2 35 000 Ft 70 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 4 2 100 Ft 8 400 Ft

Sporteszköz koordinációs karika db 24 550 Ft 13 200 Ft

6 666 760 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

labda Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés.

kapuháló 3x2 méter Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés.

kapuháló 5x2 méter Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés.

kapuháló 7x2 méter Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés.

kapu 3x2 méter Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kapu 5x2 méter Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés.

kapu 7x2 méter Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés.

bója Edzéseken használt felszerelés.

leszúrható karó Edzéseken használt felszerelés.

cipő élőfüves pályához Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

cipő műfüves pályához Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

sportszár Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

mérkőzésgarnitúra Mérkőzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

sípcsontvédő Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

kapusmez Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

kapusnadrág Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

kapuskesztyű Mérkőzéseken és edzéseken használt felszerelés, egységes megjelenéssel.

egészségügyi láda feltöltve Megfelelni a kötelező előírásoknak.

hordágy Megfelelni a kötelező előírásoknak.

számítógép, laptop Szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése céljából.

nyomtató Szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése céljából és a versenyeztetés miatt.

mosógép Felszerelés tisztítása okán.

öltöző pad Infrastruktúra-fejlesztés részeként.

asztal bírói öltözőbe Infrastruktúra-fejlesztés részeként.

szék bírói öltözőbe Infrastruktúra-fejlesztés részeként.

cserepad (nem beépített) Megfelelés az MLSZ szabályzatainak.

koordinációs létra Edzéshatékonyság növelése.

koordinációs karika Edzéshatékonyság növelése.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

Válasszon hordozható Terápia Irsz.: 1211
Város: Budapest
Közterület: Weiss M. út
Házszám: 5-7.

Nem 6 150

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

4 623 830 Ft 47 668 Ft 95 337 Ft 4 766 836 Ft 2 042 930 Ft 6 762 097 Ft 6 809 765 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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)

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása 2017-06-19 2017-07-31 2017-08-01 3 000 000 Ft

Pálya-
infrastr. bőv.

lelátó építése 2017-06-19 2017-07-31 2017-08-01 5 000 000 Ft

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása 2017-11-30 2018-01-31 2018-02-01 1 000 000 Ft

9 000 000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző felújítása Megfelelés az MLSZ létesítménnyel és rendezvényekkel kapcsolatos szabályzatainak és a jogszabályi előírásoknak.

lelátó építése Megfelelés az MLSZ létesítménnyel és rendezvényekkel kapcsolatos szabályzatainak és a jogszabályi előírásoknak.

élőfüves nagypálya felújítása Játéktér minőségének javítása.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása Öltöző 1211
Budapest
Weiss M. út
5-7.

209970/3 m2 250 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése Nagy f.p. 1211
Budapest
Weiss M. út
5-7.

209970/3 kapacitás(fő) 200 Egyéb

Pályafelújítás élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p. 1211
Budapest
Weiss M. út
5-7.

209970/3 Pályaméret 105x65 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

Előf. 6 280 967 Ft 63 444 Ft 0 Ft 6 344 411 Ft 2 719 033 Ft 9 000 000 Ft 9 063 444 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Elvi támogatás 0 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

2017/18 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)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-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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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-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 Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

95 337 Ft 95 337 Ft 47 668 Ft 143 005 Ft

Összesen 95 337 Ft  143 005 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat készítése, nyomon követése és menedzselése, eszközök beszerzésének előkészítése. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -
támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -
közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés
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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: Budapest, 2017. 11. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Végh László (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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Budapest, 2017. 11. 23.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Végh László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szabadkikötő Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Szabadkikötő Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: támogató / szponzor / tagi kölcsön

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2017. 11. 23.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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)

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

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés,
képzési terv)
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képzési terv)

Kelt: Budapest, 2017. 11. 23.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

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 10 904 797 Ft 111 112 Ft 95 337 Ft 11 111 247 Ft 4 761 963 Ft 15 762 097 Ft 15 873 209 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 623 830 Ft 47 668 Ft 95 337 Ft 4 766 836 Ft 2 042 930 Ft 6 762 097 Ft 6 809 765 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 280 967 Ft 63 444 Ft 0 Ft 6 344 411 Ft 2 719 033 Ft 9 000 000 Ft 9 063 444 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 10 904 797 Ft 111 112 Ft 95 337 Ft 11 111 247 Ft 4 761 963 Ft 15 762 097 Ft 15 873 209 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 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)

szk-sport_alairasi_cimminta_vegh_1493471908.pdf (Szerkesztés alatt, 378 Kb, 2017-04-29 15:18:28) d1560e67fdb8b3f57bc381c319ccfc9503cc7096db1cab85ed2b3cd6557468a2

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

utemezes_1510274332.pdf (Hiánypótlás, 342 Kb, 2017-11-10 01:38:52) 0afde50ec2d94599289146e8f89b0478cd8f527747304480c941cce848359d4e

finanszirozasi_terv_1493721604.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 12:40:04) 187c9d09e2917f53eb1ff92a482dfcd819ee9ccf9f7da8388b33b8af84848c5e

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

utemezes_1510275174.pdf (Hiánypótlás, 342 Kb, 2017-11-10 01:52:54) 0afde50ec2d94599289146e8f89b0478cd8f527747304480c941cce848359d4e

hasznositasi_mod_1493721592.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 12:39:52) 187c9d09e2917f53eb1ff92a482dfcd819ee9ccf9f7da8388b33b8af84848c5e

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)

szabadkikoto_tao_20635per2017reco_1510275267.xlsx (Hiánypótlás, 17 Kb, 2017-11-10 01:54:27) fe7682a4dab637bef824e367e1954f9c68e952ba777156648740f6d9603f90e4

sport_eu_1493721559.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 12:39:19) 187c9d09e2917f53eb1ff92a482dfcd819ee9ccf9f7da8388b33b8af84848c5e

Egyéb dokumentumok

sfp_20635.2017_szk.sport_tulajdoni__1505847811.pdf (Hiánypótlás melléklet, 382 Kb, 2017-09-19 21:03:31) 2648e292ae0c4c1eb170a6062266d357e903f00a55f6424f1fc3e64c5f60ab13

sfp_20635.2017_szk.sport_tulajdonos_1505847816.pdf (Hiánypótlás melléklet, 397 Kb, 2017-09-19 21:03:36) f06b9ecbaad373e4cb5c72175619c315a89f9591ff94b578919f6e331bce8034

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1505847823.pdf (Hiánypótlás melléklet, 647 Kb, 2017-09-19 21:03:43)
d24f83bec5277e265940fdb7c6479988a7ce00ca10b38d06d13597ae2b2f66d4

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1505847837.pdf (Hiánypótlás melléklet, 716 Kb, 2017-09-19 21:03:57)
28c2edf8bec88a461bbdd72f90721369b1dc29f399831ce9b0187c34e3f44965

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_szksport_1493473181.pdf (Szerkesztés alatt, 830 Kb, 2017-04-29 15:39:41) 998c572f46e1b3274fc440c3464abc6add5a1f2af8bf6c7716169ce8e71a6a0c

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

taroltcegkivonat-01-09-294243-_1493472738.pdf (Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2017-04-29 15:32:18) 94cd556eb551166db2ca2589c3710b0946c2eb0ae7c302b07044e5ee920834d2

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

szk_sport_befizetes_20170502_vissza_1493722080.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2017-05-02 12:48:00) 5758a8361851be39c0d2bf645736a5d1783f733dc7838cd104cbeeace12479fb

koztartozasmentes-szabadkikoto_1510273033.pdf (Hiánypótlás, 64 Kb, 2017-11-10 01:17:13) dd8c08752653290692c916a8410097039c31aeb939dbf4facf864d84e8999aaf

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

nav_nullas_thse_1493472788.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-29 15:33:08) 92b292a682ff8c4c5f0940715f4ea10e571e04e9c0ec9dc9f6fa3b40782a2e80

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1505848168.pdf (Hiánypótlás melléklet, 647 Kb, 2017-09-19 21:09:28)
d24f83bec5277e265940fdb7c6479988a7ce00ca10b38d06d13597ae2b2f66d4

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1505848174.pdf (Hiánypótlás melléklet, 716 Kb, 2017-09-19 21:09:34)
28c2edf8bec88a461bbdd72f90721369b1dc29f399831ce9b0187c34e3f44965

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1510275131.pdf (Hiánypótlás, 647 Kb, 2017-11-10 01:52:11) d24f83bec5277e265940fdb7c6479988a7ce00ca10b38d06d13597ae2b2f66d4

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1510275141.pdf (Hiánypótlás, 716 Kb, 2017-11-10 01:52:21) 28c2edf8bec88a461bbdd72f90721369b1dc29f399831ce9b0187c34e3f44965

hatosagi_engedelyek_1493721629.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 12:40:29) 187c9d09e2917f53eb1ff92a482dfcd819ee9ccf9f7da8388b33b8af84848c5e

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

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1505848136.pdf (Hiánypótlás melléklet, 647 Kb, 2017-09-19 21:08:56)
d24f83bec5277e265940fdb7c6479988a7ce00ca10b38d06d13597ae2b2f66d4

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1505848142.pdf (Hiánypótlás melléklet, 716 Kb, 2017-09-19 21:09:02)
28c2edf8bec88a461bbdd72f90721369b1dc29f399831ce9b0187c34e3f44965

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1510275076.pdf (Hiánypótlás, 647 Kb, 2017-11-10 01:51:16) d24f83bec5277e265940fdb7c6479988a7ce00ca10b38d06d13597ae2b2f66d4

sfp_20635.2017_szk.sport_onkormanyz_1510275089.pdf (Hiánypótlás, 716 Kb, 2017-11-10 01:51:29) 28c2edf8bec88a461bbdd72f90721369b1dc29f399831ce9b0187c34e3f44965

elvi_epitesi_engedely_1493721642.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 12:40:42) 187c9d09e2917f53eb1ff92a482dfcd819ee9ccf9f7da8388b33b8af84848c5e

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

palyaberlet1_1493721066.pdf (Szerkesztés alatt, 947 Kb, 2017-05-02 12:31:06) 0d53a0e001362c8ea384db313b8afb662d167ce07477afe0f64fe6f38d4297bc

palyaberlet2_1493721075.pdf (Szerkesztés alatt, 708 Kb, 2017-05-02 12:31:15) 60faf757d7a1454de5853845946b6b8dee27496edc3723cf045db42068d35b32

palyaberlet1_1510274915.pdf (Hiánypótlás, 947 Kb, 2017-11-10 01:48:35) 0d53a0e001362c8ea384db313b8afb662d167ce07477afe0f64fe6f38d4297bc

palyaberlet2_1510275005.pdf (Hiánypótlás, 708 Kb, 2017-11-10 01:50:05) 60faf757d7a1454de5853845946b6b8dee27496edc3723cf045db42068d35b32

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

tutajdonilap_1477472641_1493721094.pdf (Szerkesztés alatt, 490 Kb, 2017-05-02 12:31:34) a91434fe7e84bd208eae1ba785736f4827b2f2ec999ba155b2e49f4d84717bb9

sfp_20635.2017_szk.sport_tulajdoni__1505848156.pdf (Hiánypótlás melléklet, 382 Kb, 2017-09-19 21:09:16) 2648e292ae0c4c1eb170a6062266d357e903f00a55f6424f1fc3e64c5f60ab13

sfp_20635.2017_szk.sport_tulajdoni__1510275055.pdf (Hiánypótlás, 382 Kb, 2017-11-10 01:50:55) 2648e292ae0c4c1eb170a6062266d357e903f00a55f6424f1fc3e64c5f60ab13

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

szabadkikoto_tao_20635per2017reco_1509925477.xlsx (Hiánypótlás, 17 Kb, 2017-11-06 00:44:37) fe7682a4dab637bef824e367e1954f9c68e952ba777156648740f6d9603f90e4
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szabadkikoto_tao_20635per2017reco_1509925477.xlsx (Hiánypótlás, 17 Kb, 2017-11-06 00:44:37) fe7682a4dab637bef824e367e1954f9c68e952ba777156648740f6d9603f90e4

ktsgterv_1493721582.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 12:39:42) 187c9d09e2917f53eb1ff92a482dfcd819ee9ccf9f7da8388b33b8af84848c5e

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

szabadkikoto_tao_20635per2017reco_1510275203.xlsx (Hiánypótlás, 17 Kb, 2017-11-10 01:53:23) fe7682a4dab637bef824e367e1954f9c68e952ba777156648740f6d9603f90e4

muszaki_tartalom_1493721572.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 12:39:32) 187c9d09e2917f53eb1ff92a482dfcd819ee9ccf9f7da8388b33b8af84848c5e
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