
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Szendehelyi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Szendehely FC

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  1290

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19929455-1-12

Bankszámlaszám  10401103-50514950-54561002

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

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2640  Város  Szendehely

Közterület neve  Rózsa Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  5  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2640  Város  Szendehely

Közterület neve  Rózsa Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  5  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 887 30 67  Fax  

Honlap  http://szendehelyfc.hu/?page_id=151  E-mail cím  szendehelyfc@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Bonafert Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 887 30 67  E-mail cím  bonafertpeter@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bonafert Péter +36 30 887 30 67 bonafertpeter@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.

Tornacsarnok Szendehely Edzőcs. 2640
Szendehely
Szabadság
2-4

HRSZ62 20x33m Bérelt 40 5 000 Ft 5

be/SFPHPM01-16410/2017/MLSZ

2017-11-30 08:56 2 / 26



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 1,2 MFt 2,8 MFt 2,5 MFt

Állami támogatás 0,2 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,1 MFt 3,8 MFt 4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 17,5 MFt 27,5 MFt 20 MFt

Egyéb támogatás 2,6 MFt 4,08 MFt 4 MFt

Összesen 23,6 MFt 38,18 MFt 30,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,935 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,1 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 1,35 MFt 3,2 MFt 3,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,3 MFt 3 MFt 1,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 10,1 MFt 2,1 MFt 2 MFt

Összesen 15,785 MFt 9,8 MFt 8,5 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)

336 013 Ft 6 658 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 446 288 Ft 36 205 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 899 998 Ft 100 000 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

Egyesületünknek jelenleg 140fő igazolt, aktív labdarúgóval rendelkezik, ebből 92fő utánpótlás csapataink tagja. Évről-évre nő játékosaink száma, az utánpótlásban a lemorzsolódás minimális,
mely többek között edzőink remek munkájának, valamint a javuló infrastrukturának is köszönhető. Elsőként az öltöző belsőt újítottuk fel, és végeztünk nyílászárócserét. Ezt követően a füves
nagypályánk újult meg, szivárgó, ill. locsolórendszer építésével. Legkésőbb májusban befejeződik az öltözőbővítés, a nézőtéri padozat cseréje, valamint ca. 140 méter kerítés, korlát építése.
Jelenleg 4 csapatunk vesz részt rendszeresen a Bozsik tornákon (U7-U13), egy csapatunk (U16) a megyei I. osztályban, 2 csapatunk (felnőtt, U19) a megyei II., egy csapatunk pedig a megyei
III. osztályban szerepel. 

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

Egyesületünk az önkormányzat tulajdonában lévő futballpályát használhatja a mérkőzések lebonyolítására, edzések, Bozsik tornák megtartására. Sajnos többször előfordul, hogy az őszi
időszakban a korai sötétedés miatt az edzéseinket a tornacsarnokba kell tartanunk. Amennyiben sikerülne egy edzésszintű pályavilágítást kiépítenünk, az imént említett problémán túl ez
lehetőséget biztosítana a nyári időszakban a nagy hőséget elkerülve esti edzőmérkőzések lebonyolítására. A munkálatokat még 2017 nyarán szeretnénk megkezdeni, hogy a világítótesteket
tartó oszlopok elhelyezése minimális károkat okozzon a pályán, és legkésőbb szeptember végére rendelkezésre álljon a világítás. A viacolor burkolatok elhelyezésével nem csak egy rendezett
környezet kialakítása valósulhatna meg. A parkoló terület kialakításával egy évek óta fennálló problémát sikerülne mérsékelni, mely a mérkőzések, Bozsik tornák rendezésekor jelentkezik
legfőképp. Pályánk északi oldalán megépülő labdafogó háló segítségével egyrészt a szomszédos magáningatlanra berepülő labdák számát tudjuk minimalizálni, valamint a mérkőzések,
edzések intenzitásán, hatásfokán tudunk javítani. A növekvő nézőszám indokolja, hogy a pályánk keleti oldalán is korlátot építsünk viacolor burkolattal kiegészítve. A már kibővített
öltözőépületet szeretnénk az idei évben külső vakolattal ellátni, így az 100%-os állapotba kerülne, mely nem csak esztétikai, de energetikai ill. állagmegóvás szempontjából is elengedhetetlen. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartamát egy évre tervezzük (2017.07.01. - 2018.06.30) A támogatótól függően elsőként az öltöző külső vakolását szeretnénk megvalósítani 2017 nyarán, valamint az időjárási
körülményekre való tekintettel a sportvilágítást is szeretnénk ebben az időszakban megvalósítani. Ezt követően szeptember-október hónapokban a viacolor borításokat szeretnénk
megvalósítani. 2018 március-áprilisára a labdafogó háló valamint a nézőtéri korlát (viacolorral) szerepel terveink között. 

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

A következő 2017-18-as SFP-unk az előző évekhez hasonlóan a folyamatos fejlődést, fejlesztést szolgálja, mind infrastrukturális mint szakmai téren. Amennyiben sikerülne
ingatlanberuházásainkat megvalósítani, úgy egy komplett, minden igényt kielégítő környezetet tudnánk biztosítani az egyesület labdarúgóinak és ingatlanberuházásaink teljessé válnának. A
fejlesztéseket 4-5 évre terveztük, mivel évről-évre csak korlátozott mértékben állt rendelkezésünkre, és elérkeztünk az utolsó szakaszhoz. Csapataink létszáma is folyamatosan bővül, bővült.
Korábban egy megye II-es felnőtt ill. U19-es csapattal rendelkeztünk. A TAO pályázat adta lehetőségek segítettek a legkisebb Bozsik korcsoportok elindításában (U7, U9, U11), mely ezen
támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg. Mivel alacsony volt a lemorzsólódás, így az elmúlt években U13, majd U14, és a tavalyi évtől U16-os csapatunk is létrejött, mellyel nem csak
régi álmunk valósult meg, de U16-os csapatunk révén a megyei labdarúgást is erősítjük, mely úgy gondolom, a megyei labdarúgásunk jövőjének zálóga, hogy minél több fiatal, egyre több
korosztályban tudjon versenyezni. A hatékony utánpótlásunkat mutatja, hogy amellett, hogy a tavalyi évben U19-es csapatunk bajnoki címet szerzett, és az idei évben is versenyben van az
első helyért, 4-5 olyan labdarúgót sikerült kinevelnünk, akik már többször is szerepeltek a felnőttek között, és jövőre csatlakoznak a felnőtt csapat keretéhez. Középtávvú célunk, hogy a
fiatalokra építve 1-2 éven belül kiharcoljuk a megyei I. osztályos tagságunkat. Kiemelt célunk a tehetséggondozás, hogy egyre több fiatalt indítsunk el azon az úton, hogy magasabb szinten,
akár NB-s szinten is sikereket érhessen el. Jó példa erre Balog Máté, aki a tavalyi évben Vác NB-s csapatába igazolt, és a csapata meghatározó tagja! Emellett U13-as játékosaink is igazoltak
magasabb osztályokba. természetesen nem kis megterhelést jelent egyesületünknek az ő póótlásuk, de szakembereink segítségéveel minden évben sikerül pótolnunk a távozókat. A kezdeti
évek célkitűzés után (tömegbázis kiépítése) egyre nagyobb hanggsúlyt fektetünk a tehetségeink felfelé áramoltatásában. Megyei válogatókon vesznek részt legjobbjaink, és szeretnénk olyan
lehetőségeket biztosítani, hogy 1-2 éven belül a megyei U14-es válogatottnak is meghatározó játékosokat adjunk eezzel egy újabb szintet lépvee. 

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

Mivel egyesületünk egy kis közösség jelentős tagja, így komoly szerepet tölt be a falu és mikrokörnyezetének sportéletében. A labdarúgás oktatása mellett egyesületünk az egészséges
életmódra nevelést, a Fair Play szellemének elterjesztését is kiemelten célként kezeli. Nagyon fontos szerepet játszik egyesületünk a közösségi élet minden területén, és a szülők, pártolói
tagok, szurkolók bevonásával évről-évre erősödik egyesületünk. Egyesületünk szorosan együttmöködik a helyi oktatási intézményekkel, és az iskola testnevelési programban is komoly
szereepet vállal. Terveink közt szerepel 1-2 éven belül női csapatunk megszervezése is, mivel a társadalom hölgy tagjai is egyre nagyobb érdeklődést a futball iránt. Jelenleg is 9 lány gyermek
focizik Bozsik csapatainkban, és nekik is szeretnék biztosítani, hogy felnőtt korban is folytathassák versenyszerűen a labdarúgást.
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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)

Informatikai beruházás hangosítás (nem kiépítéssel) db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 20 4 500 Ft 90 000 Ft

470 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

hangosítás (nem kiépítéssel) A mérkőzések, Bozsik tornák hangosítását szeretnénk megoldani egy hordozható erősítő, hangfal, mikrofon segítségével.

pályavonalzó kocsi Szeretnénk olyan pályavonalazó kocsit beszerezni, mely nem károsítja a pálya füvét.

sportszár A mérkőzésganitúrák elhasználódott sportszárait szeretnénk színazonosan pótolni.

mérkőzés nadrág A mérkőzésganitúrák elhasználódott sportszárait szeretnénk színazonosan pótolni.

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

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)

325 995 Ft 3 360 Ft 6 658 Ft 336 013 Ft 144 005 Ft 476 658 Ft 480 018 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 2017-07-24 2017-09-30 2017-10-01 2 830 716 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2017-10-01 2017-11-01 2017-11-02 603 313 Ft

3 434 029 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző felújítása Az öltözőnk bővítését követően a külső szigetelés mintegy 140m2 kivételével megtörtént. Ezt a hiányzó részt szeretnénk pótolni, majd a teljes épületet
külső vakolattal ellátni. A szigetelés pótlása valamint a külső vakolat felvitele egyrészt esztétikai szempontból fontos, de legfontosabb szempont lenne,
hogy a külső szigetelésünk így lenne teljeskörű, valamint a vakolat megvédené a szigetelést.

biztonsági beruházás Az egyesület számára elengedhetetlen, hogy megvédje értékeit, így mindenképp szükséges egy kamerarendszer kiépítése. Az elmúlt években mind a
füves pályánkon, mind az öltözőnkön komoly értéknövelő beruházások történtek, illetve értékes pályakarbantartó gépeket, eszközök vásároltunk. A
beruházással kívánjuk értékeinket megóvni.

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 2640
Szendehely
HRSZ
169/3

HRSZ169/3 m2 330 Bérelt

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Öltöző 2640
Szendehely
HRSZ
168

HRSZ168 Nem
releváns

Bérelt

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. 2 385 620 Ft 24 463 Ft 36 205 Ft 2 446 288 Ft 1 048 409 Ft 3 470 234 Ft 3 494 697 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

U9 Szendehely FC U9 U9 15 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Szendehely FC U7 U7 9 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 SZENDEHELY FC U19 17 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 SZENDEHELY FC U16 17 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Szendehely FC U13 U13 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Szendehely FC U11 U11 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

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

469949 BALOGH MÁTÉ TAMÁS VÁC VÁROS LABDARÚGÓ SPORT EGYESÜLET 2016.08.25. 15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-16410/2017/MLSZ

2017-11-30 08:56 9 / 26



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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Férfi

Szendehely FC U9 U9 (N) U9 15 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Szendehely FC U7 U7 (N) U7 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

SZENDEHELY FC U19 (N) U19 17 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

SZENDEHELY FC U16 (N) U16 17 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Szendehely FC U13 U13 (N) U13 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Szendehely FC U11 U11 (N) U11 14 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

BALOGH MÁTÉ TAMÁS (N) 469949 2016.08.25.  Vác város labdarúgó sport egyesület + 15%

 Támogatás összesen 6 000 000 Ft

 Bónusz összesen 900 000 Ft (+ 15%)

 Teljes elvi támogatás 6 900 000 Ft

 Férfi 6 900 000 Ft

Elvi támogatás 6 900 000 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)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 22 12 000 Ft 264 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 22 12 000 Ft 264 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 22 4 000 Ft 88 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 92 3 000 Ft 276 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 20 1 700 Ft 34 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 3 000 Ft 6 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 4 7 000 Ft 28 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 20 3 800 Ft 76 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő póló db 92 4 000 Ft 368 000 Ft

Sportfelszerelés hátizsák db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 10 3 800 Ft 38 000 Ft

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

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

Gyógyszer sportkrém kg 5 4 000 Ft 20 000 Ft

Gyógyszer fásli db 10 1 200 Ft 12 000 Ft

Gyógyszer izomlazító liter 2 5 000 Ft 10 000 Ft

Újraélesztő készülék újraélesztő készülék db 1 511 665 Ft 511 665 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)

Tornacsarnok Szendehely Sportcsarnok 5 000 Ft 48 5 1 200 000 Ft

Nőtincs sportpálya Élőfüves pálya 2 000 Ft 10 5 100 000 Ft

Vasas műfüves Műfüves pálya 10 000 Ft 2 2 40 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Tornacsarnok
Szendehely

Egyesületünkben a szakmai munka télen sem áll le, a gyerekek téli felkészülését, technikai képzését tudjuk a tornacsarnokban elvégezni.

Nőtincs
sportpálya

Amennyiben egyesületünk használatában lévő helyi, füves pálya más mérkőzés rendezése miatt, vagy egyéb felújítás miatt nem állna rendelkezésre, ebben az esetben
a szomszéd falu pályáját tudnánk UP mérkőzések rendezésére, edzések megtartására bérelni.

Vasas műfüves A téli felkészülésünket szolgálná U16, U19 edzőmérkőzések lebonyolítására.

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)

Edző TANC1414-00905 Normál 56 10 105 000 Ft 23 100 Ft 1 281 000 Ft

Edző TANC1414-00914 Normál 56 10 105 000 Ft 23 100 Ft 1 281 000 Ft
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1414-00905 MLSZ Grassroots C U7 3 17

TANC1414-00905 MLSZ Grassroots C U9 3 15

TANC1414-00905 MLSZ Grassroots C U11 3 15

TANC1414-00905 MLSZ Grassroots C U13 3 12

TANC1414-00905 MLSZ Grassroots C U16 2 17

TANC1414-00914 MLSZ Grassroots C U16 6 17

TANC1414-00914 MLSZ Grassroots C U19 8 17

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 542 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 553 665 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 340 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 562 000 Ft

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

Összesen 7 497 665 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)

6 730 999 Ft 69 000 Ft 100 000 Ft 6 899 998 Ft 766 666 Ft 7 597 665 Ft 7 666 665 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)

6 658 Ft 6 721 Ft 3 360 Ft 10 018 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 36 205 Ft 49 108 Ft 24 463 Ft 60 668 Ft

Utánpótlás-nevelés 100 000 Ft 138 703 Ft 69 000 Ft 169 000 Ft

Összesen 142 863 Ft  239 686 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztés program összeállítása és benyújtása elbírálásra a jóváhagyó szervezet felé az adott sportági szövetség Elekronikus Kérelmi Rendszerén kersztül. Az
esetleges SFP módosításának elkészítése és benyújtása. A negyedévente esedékes előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása. A TIG-ek elkészítése, és
benyújtása. Az esetleges hiánypótlások teljesítése. Rész-, illetve záróelszámolások elkészítése. Rendszeres kapcsolattartás a megbízóval, a jóváhagyó ill. az ellenőrző
szervezettel egyaránt.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztés program összeállítása és benyújtása elbírálásra a jóváhagyó szervezet felé az adott sportági szövetség Elekronikus Kérelmi Rendszerén kersztül. Az
esetleges SFP módosításának elkészítése és benyújtása. A negyedévente esedékes előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása. A TIG-ek elkészítése, és
benyújtása. Az esetleges hiánypótlások teljesítése. Rész-, illetve záróelszámolások elkészítése. Rendszeres kapcsolattartás a megbízóval, a jóváhagyó ill. az ellenőrző
szervezettel egyaránt.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztés program összeállítása és benyújtása elbírálásra a jóváhagyó szervezet felé az adott sportági szövetség Elekronikus Kérelmi Rendszerén kersztül. Az
esetleges SFP módosításának elkészítése és benyújtása. A negyedévente esedékes előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása. A TIG-ek elkészítése, és
benyújtása. Az esetleges hiánypótlások teljesítése. Rész-, illetve záróelszámolások elkészítése. Rendszeres kapcsolattartás a megbízóval, a jóváhagyó ill. az ellenőrző
szervezettel egyaránt.
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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: Szendehely, 2017. 11. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bonafert Péter (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: Szendehely, 2017. 11. 30.
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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 Bonafert Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szendehelyi Futball Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Szendehelyi Futball Club (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: ..........

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: Szendehely, 2017. 11. 30.

..........................................................
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)

(25 000 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

Kelt: Szendehely, 2017. 11. 30.
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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 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db közös UP 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 1 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 17 19 12%

U18 fő nincs 0 0 0%

U17 fő nincs 0 0 0%

U16 fő 17 19 12%

U15 fő nincs 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U13 fő 12 14 17%

U11 fő 14 16 14%

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 2 711 615 Ft 27 823 Ft 42 863 Ft 2 782 301 Ft 1 192 414 Ft 3 946 892 Ft 3 974 715 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

325 995 Ft 3 360 Ft 6 658 Ft 336 013 Ft 144 005 Ft 476 658 Ft 480 018 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 385 620 Ft 24 463 Ft 36 205 Ft 2 446 288 Ft 1 048 409 Ft 3 470 234 Ft 3 494 697 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 730 999 Ft 69 000 Ft 100 000 Ft 6 899 998 Ft 766 666 Ft 7 597 665 Ft 7 666 665 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 9 442 614 Ft 96 823 Ft 142 863 Ft 9 682 299 Ft 1 959 080 Ft 11 544 557 Ft 11 641 380 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 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)

alairasicimpeldany2013.04.02._1492075371.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-04-13 11:22:51) 5c7dd6dee724fc76ed793896d139bf04b216182132b3ab39c337e6ac30ef5d5d

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

finanszirozasiterv_1506669523.docx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2017-09-29 09:18:43) b6b6c3b94905b54363db153fbc8955932d101cbaa9840a3df7961d78adf773ac

finanszirozasiterv_1493756114.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 22:15:14) 507734154b39b95e9ff003649062ec051ddbdfd6b82039369707306cf2226101

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznaltsag_1506669719.docx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2017-09-29 09:21:59) d953c8d2ee514f0837e67d871263b8e5ad5c874ec454b4273b17582496dc575a

kihasznaltsag_1493756461.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 22:21:01) d953c8d2ee514f0837e67d871263b8e5ad5c874ec454b4273b17582496dc575a

Egyéb dokumentumok

kornyezetrendezesarajanlatviacolo_1493757074.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 22:31:14) e2fd88faf2073a14c3ec7c9b7b75b097c2069b8d5c49566ed7b4684f94edc968

kornyezetrendezesarajanlatviacolo_1493757136.pdf (Szerkesztés alatt, 1019 Kb, 2017-05-02 22:32:16) 25f785706aabdd6e44917393935b70ebc099ba94a066e081d65e4abf5e048a63

kornyezetrendezesarajanlatviacolo_1493757186.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 22:33:06) 4542e0a335413f9683cd0549389d4cb263a3f508358199c3b2a8133c85f63479

arajanlat_szendehely_edzesszintu_la_1493012856.pdf (Szerkesztés alatt, 981 Kb, 2017-04-24 07:47:36) b361a9b4320ff650ad30003fd69a53aaa785d92902b2ee759b761c1d449500f3

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1492513105.pdf (Szerkesztés alatt, 702 Kb, 2017-04-18 12:58:25) 4e2546eb6b8b5429280eee9497938aac20054666e464f156f0696cca000c4fde

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

kivonat2017.04.12_1492075348.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-04-13 11:22:28) 79164657f0bfda46a5e93be966e3c41271ef552b2a11639a9aa390a6b0c120a1

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

ig.szolg.dij_1492668015.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2017-04-20 08:00:15) ae320593e6e5fcb21c10964c6add8760060911502f936b9080e820286c474acc

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

nav0_1492599783.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2017-04-19 13:03:03) 41a623ccb45378e621b98a56ba9ea7f1add035ce4083df0d4beef4a309d8d38c

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesugyihatosag.szakmainyilatk_1506668802.pdf (Hiánypótlás melléklet, 63 Kb, 2017-09-29 09:06:42) 1f921c18fc0b4d232384f78c50c18550f4b42c80ee336a3b5eba14862b1aaaff

nyilatkozati._1493755748.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 22:09:08) bcc0f20b25637e808c9ecb311bc359bf978bfcdda38e27335658bc9dfb220132

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

epitesugyihatosag.szakmainyilatk_1506669488.pdf (Hiánypótlás melléklet, 63 Kb, 2017-09-29 09:18:08) 1f921c18fc0b4d232384f78c50c18550f4b42c80ee336a3b5eba14862b1aaaff

kivonatkizarolagoshasznalatrol_1506670082.pdf (Hiánypótlás melléklet, 229 Kb, 2017-09-29 09:28:02) 526e217d0d946ad72dede1690311a512b83ff2b2477023fd59c6014a3cd16d31

nyilatkozati._1493755729.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 22:08:49) bcc0f20b25637e808c9ecb311bc359bf978bfcdda38e27335658bc9dfb220132

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

kivonatkizarolagoshasznalatrol_1506670266.pdf (Hiánypótlás melléklet, 229 Kb, 2017-09-29 09:31:06) 526e217d0d946ad72dede1690311a512b83ff2b2477023fd59c6014a3cd16d31

kivonatkizarolagoshasznalatrol_1492599887.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2017-04-19 13:04:47) 526e217d0d946ad72dede1690311a512b83ff2b2477023fd59c6014a3cd16d31

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

nemhitelestulajdonilaphrsz168_3_1506668766.pdf (Hiánypótlás melléklet, 164 Kb, 2017-09-29 09:06:06) 23ee05e268f943b84f27b249f23bdd4527582b07d5f1164e175ad2440f281be4

nemhitelestulajdonilaphrsz168_1492521227.docx (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2017-04-18 15:13:47) 9a9a3bc481279854a4687b09cd624fd7755e537257ff90a338d91a1c09829694

nemhitelestulajdonilaphrsz169_1_1492521237.docx (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2017-04-18 15:13:57) b729dfe0fbcb2482e5a86823aa85af8dca0946cae8be994ddf5cf78b32387e8e

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

biztonsagiberuhazaskoltsegterv._1506668857.doc (Hiánypótlás melléklet, 285 Kb, 2017-09-29 09:07:37) c8c418b25378cd4fdd22b1de78ec3ee13a5de5bcfefcdee24bdbd8693aa20696

oltozofelujitas_szigeteles_vakolas_1492691292.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-20 14:28:12) 35730750fae73bc18caf90d34e80b0ff47dcde6e58293920e9be68c6e9dd5e3d

korlatarajanlatrottenbacher_1493361780.pdf (Szerkesztés alatt, 821 Kb, 2017-04-28 08:43:00) 5e700dff3f9641f34222a84a68dff2f14da472382c4bb61c7f29204f4b9df31c

labdafogohaloarajanlatrottenbach_1493361799.pdf (Szerkesztés alatt, 879 Kb, 2017-04-28 08:43:19) 4b3420038b89dad23a8a569c7638f5435ae1954f295fc886a5a4571e0eced886

koltsegvetes_edzopalya_2017_04_24_1493012987.pdf (Szerkesztés alatt, 574 Kb, 2017-04-24 07:49:47) b0b482b29c2b9ebb48e3f31417ce067178394353a2379a37472db040d7bba6b0

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

megvalositasiterv_1506669103.docx (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-09-29 09:11:43) cddeffe83178ae190d1d53a9fb997fd40a32bca3d96321cbbfef1ee74993b238

muszaki_leiras_2017_04_24_1493013013.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 07:50:13) 239559c667e91711817e120376da2902134e1d45c5e9e18d140b02aa18801824
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