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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő
A kérelmező szervezet rövidített neve: ASR
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 2680
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 8 1 0 6 2 2 8 - 1 - 4 1

Bankszámlaszám: 6 5 7 0 0 1 3 4 - 1 0 1 2 5 3 5 5 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
1 0 3 8

Budapest(helység)

Mező utca
(út, utca)

7.(házszám)

06-30-4561317
Telefon:

www.gazmuvekfoci.fw.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
1 0 3 8

Budapest(helység)

Ezüsthegy út
(út, utca)

6.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Mankó Ferenc
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: labdarúgó szakosztályvezető

06-30-4561317
Mobiltelefonszám:

ferenc.manko@gsk.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mankó Ferenc

06-30-4561317
Mobiltelefonszám:

ferenc.manko@gsk.comE-mail cím:

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

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

Megye II. oszt.
Egyéb Up

- nincs -
- nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0.3 MFt 2.3 MFt 4.3 MFt

0.3 MFt 0.3 MFt 0.3 MFt

3 MFt 3.2 MFt 3.4 MFt

10.3 MFt 20 MFt 7.5 MFt

5 MFt 15 MFt 20 MFt

18.9  MFt 40.8  MFt 35.5  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

5.3 MFt 8.3 MFt 5.2 MFt

2 MFt 2 MFt 2 MFt

0.5 MFt 1.5 MFt 0.5 MFt

6.1 MFt 14 MFt 7.8 MFt

5 MFt 15 MFt 20 MFt

18.9  MFt 40.8  MFt 35.5  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

8.3 MFt 15.6 MFt 9.4 MFt

2 MFt 2 MFt 2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Az Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő (ASR) sportegyesület 1990-ben létrehozott, 2001. óta utánpótlás-nevelő klubként működő egyesület volt. Az elmúlt 7 évben
pedig a Gázművek MTE sporttelepén tevékenykedett. Az ASR által biztosított utánpótláskorú csapatok – már, mint Gázművek – kétszer megnyerték, egyszer pedig II.
helyet szereztek a BLSZ korosztályos bajnokságaiban. A Gázművek MTE sportegyesület labdarúgó szakosztálya hosszú évtizedekig használta a Budapest Főváros
tulajdonában álló, III. kerületben a 1031 Budapest Sujtás u. 2-4. szám alatt található Gázművek sporttelepet. A GMTE működését korábban a Főgáz Zrt. biztosította, de
a vállalat úgy döntött, hogy 2012. július 1-jétől nem finanszírozza tovább a labdarúgó szakosztály működését. Az ASR azért, hogy ne szűnjön meg a több mint 120
gyermek és fiatal sportolási lehetősége, melynek nagyobb részét már eleve az ASR adta a GMTE részére, 2013. július 1-jétől az ASR Sportegyesület átvette a GMTE
labdarúgó szakosztály indulási jogait, játékosait, sporttelepét.Az ASR célja, hogy a bajnokságban ASR Gázgyár néven induló csapatain keresztül egyrészt megőrizze
azokat az értékeket és hagyományokat, amelyek a Gázművek MTE sportegyesületet az elmúlt hosszú évtizedek alatt jellemezték, másrészt kiterjessze az ASR „Tarts
Velünk!” utánpótlás koncepciójának értékeit a klubra, így a családias hangulatot, a sajátos, oldott légkörű nevelési és a képzési elvárásokat., a gyermekekre nehezedő
túlzott elvárások nélkül.Sporttelepünk nagyméretű, füves labdarúgópályája Budapest egyik legjobb minőségű pályája. A füves pálya minőségének megőrzése
érdekében több sportlétesítményben bérelünk műfűves borítású pályákat edzés céljára az utánpótlás csapatainknak. Földrajzi közelsége okán elsősorban az Oxygén
Buda Kft által üzemeltetett UFC (II.ker. Kolozsvári T. u.) nagyméretű műfüves pályáját béreljük felkészülésre, jellemzően a téli és tavaszi időszakban. A terem bérleteket
a kerület iskoláiban oldjuk meg. Utánpótlás edzőink magas szintű szakmai végzettséggel rendelkeznek elsősorban UEFA A, UEFA B, és MLSZ D licenccel. A képzés az
alsóbb korosztályokban játékos, a labdarúgás megszerettetését célozza, kevés gyakorlatra és sok jétékra épül.Tömegbázisunk szélesítését az általános iskolai
testnevelő tanárok bevonásában látjuk. Rajtuk keresztül tudjuk megszólítani a legkissebbeket és az ő személyük a garancia a sportág megszerettetésére.

Műszaki Fejlesztési terv
Az ASR saját erőből már az alábbi fejlesztéseket végrehajtotta:
Labdafogó háló felújítás a Záhony utca felől (2012)
Öltözőépület teljes belső festése (2013)
Öltözőépület teljes külső festése (2013)
Félpályás világítás kialakítás (2013)
Mosoda kialakítás (2013)
Lakossági kapcsolattartó tábla kihelyezése (2013)
Játéktér gyepfelület folyamatos megújítása (2013) (részleges gyepszőnyegezés, műtrágyázás, levegőztetés, stb.)
Hazai cserepad cseréje (2013)
Folyamatban lévő fejlesztések:
A meglévő félpályás világítás kiegészítése egészpályásra
Vendég cserepad cseréje
Tervezett fejlesztések:
Gyepfelújítási feladatok
Preventív permetezés gombabetegségekre
Lélegeztetés, levegőztetés 
Kvarchomokkiszórás 
Műtrágyázás
Felülvetés az egész pályán 
Gyepcsere a kikopott felületeken (kb. 200m2)
Automata öntöző telepítése
24 fejes öntözőrendszer
Elosztó gerincvezetékhálózat 
Automata vezérlő 
Villamos energia betáplálás 
Megszakító tartály és szivattyútelep 
20m3-es puffer tartály
Labdafogó háló telepítése
A sportpálya egyik oldalán még hiányzik a labdafogó háló, emiatt az edzések során a kapura lövések esetén lassan kerülnek vissza illetve számos esetben az utcán
kötnek ki a labdák. Természetesen ez mérkőzések esetére fokozottan igaz. A kapuk mögé 65 m szélességben készül, 6m magasságban.
Kültéri eredményjelző telepítés
A sportpálya nem rendelkezik semmilyen időmérő illetve eredményjelző rendszerrel. A mérkőzések támogatására illetve a közönség jobb kiszolgálása érdekében egy
mobil eredményjelző telepítését tervezzük (DERBY hordozható football eredményjelző + TEXT DISPLAY szöveges kijelző)
Beruházási költségkalkuláció(MFt, ÁFÁ-val) 
Játéktér felújítása 5,1
Automata öntöző 7,2
Labdafogó háló 1,5
Eredményjelző 0,4
Összesen 14,2
A fejlesztések hatása
A sporttelep adottságai - egy db jó minőségű füves pálya – megköveteli a pálya intenzív gondozását. A vázolt fejlesztések arra irányulnak, hogy az intenzív
pályahasználat következtében bekövetkező elhasználódást kompenzálják, a sportpályát a lehető legjobb kondícióban tartsák. Ezen fejlesztések nélkül a pálya
fokozatosan leépül, vagy jelentősen csökkenteni kell az igénybevételi időtartamot, ami a szakmai munka rovására menne.Az eredményjelző berendezéssel a
nézőközönséget szeretnénk jobban kiszolgálni.

Műszaki fejlesztések időterve
Az időterv összeállításánál figyelembe kell vettük:
• Időjárási körülmények
• Pálya sportolási célú használatának biztosítása
• Pénzügyi források rendelkezésre állása
Ennek megfelelően a beruházás teljes átfutási ideje a pénzügyi források rendelkezésre állásától: max. 6 hónap
Az ismertetett program 2014. Július 1-2015. Június 30 időszakot fedi le. 

Sportfejlesztési Tervünkben folytatjuk a még Gázművek MTE néven elindított programot, szorosan együttműködve az MLSZ és a Budapesti Igazgatóság szakmai
irányelveivel, elvárásaival.
Legfontosabb célunk elindítani „Kis Magyar Labdarúgó Műhely” programunkat, melynek keretében fokozatosan fel akarjuk tölteni az utánpótlás csapatokat, hogy a
felnőtt keret mellett minden páratlan évfolyamban legyen korosztályos csapata U7, U9 stb U21-ig, hogy az utánpótlás teljes volumenét átfogó bázist alakítsunk ki. A
sporttelep adottságai miatt (egy db jó minőségű füves pálya) a minőségre és nem a mennyiségre fókuszálva. Célunk, egy családias klubmodell kialakítása, elsősorban
környékbeli budapesti, III. kerületi gyermekekből, fiatalokból álló csapatok révén.
Csapataink számára biztosítjuk az egységes megjelenést a szerelések tekintetében, a korosztálynak megfelelő edzés kiegészítő eszközöket illetve labdákat. Elvünk,
hogy csak a futballra, a képzésre és a játékra kelljen figyelnie a kis futballistáknak. Szokták meg a rendet, a rendezettséget, a szabályokba nőjenek bele.



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

Nemcsak a magas szintű szakembereket biztosítjuk (edző, kapusedző), hanem a kötelező sportorvosi szűrésen túl biztosítjuk egyéni személyre szabott konzultáció
lehetőségét képzett sportorvossal, illetve az esetleges sérüléseket követő rehabilitáció idejét is csökkentjük a sérülések azonnali szakellátásának megkezdésével,
fizioterapeuta és gyúró alkalmazásával.
Sportszakembereink számát, képzettségét növelni tudtuk az elmúlt két évben még, mint Gázművek MTE, mert a korábbi társadalmi munka helyett szerény majd
versenyképesebb mértékű díjazást tudtunk biztosítani számukra. Így magasabb képzettségű, nagyobb felkészültséggel rendelkező edzőket tudtunk a klubhoz
csábítani. Hisszük, hogyha az edzők elégedettebbek, az általuk végzett munka is magasabb színvonalú lesz.

Fontosnak tartjuk, minél szélesebb körben megszerettetni a futballt, és vonzóvá tenni a gyerekek, a szülők, sportolni vágyó felnőttek számára egyaránt. A klubhoz való
kötődést, a csapathoz való tartozás kiemelésével segítjük elő. Tisztában vagyunk vele, hogy nyugodt sportteljesítményt csak a család-iskola-klub együttműködésével
tudunk biztosítani.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a drog, alkohol és dohányzás prevenciót. Nyári edzőtáborok megtartásával képezzük, neveljük játékosainkat, az
edzőtáborok helyszínének kiválasztásánál fontos szempont a nyugodt, „biztonságos” környezet. Ezek az edzőtáborok egyben közösségépítő táborok is, mert
futballfilozófiánk szerint hosszú távon az egyesület jövőjét a saját nevelésű játékosok jelentik. Jelenleg a felnőtt csapatunk keretében több, mint 10 saját nevelésű, még
U21 korosztályú játékos van.
Edzőinket is úgy válogatjuk ki, hogy a szakmai tudás mellett emberi, sportemberi tulajdonságaik is kimagaslóak legyenek. Nekik kell példát mutatni a gyerekeknek,
fiataloknak, ezért nem dohányzó kulturált viselkedésű szakemberekből alakítjuk ki a szakmai stábokat.
Terveink között szerepel több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél
hatékonyabban elvégezhessük. Tervünk, hogy 2 éven belül, minden páratlan évfolyamban U7-től U21-ig tudjunk csapatot indítani a különböző bajnokságokban.
Továbbra is kiemelt célunk, hogy a családok nehéz gazdasági helyzetére való tekintettel a szülők terheit alacsonyan tartsuk – a környéken a mi egyesületünkben a
legalacsonyabb a tagdíj és a szülőket nem terheljük egyéb befizetésekkel sem. Nem engedjük meg továbbra sem, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyerek is
kimaradjon a képzésből.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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szakosztályvezető nem releváns 4 12 60 000 Ft 12 000  Ft 864 000  Ft

technikai vezető nem releváns 4 12 60 000 Ft 12 000  Ft 864 000  Ft

felnőtt vezetőedző 4 10 120 000 Ft 24 000  Ft 1 440 000  Ft

felnőtt pályaedző 4 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

szertáros nem releváns 4 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

20 54 400 000  Ft 80 000  Ft 5 088 000  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

2 582 741 Ft 2 582 741 Ft 5 165 481 Ft

2 582 741 Ft 2 582 741 Ft 5 165 481 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás módja Napi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Edző UEFA "A" EKHO

2014/15 Nem Edző UEFA "B" EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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játéktér felújítás 70 % 5 056 632 Ft

automata öntözőrendszer telepítés 70 % 7 197 816 Ft

labdafogó háló telepítés 70 % 1 468 120 Ft

eredményjelző vásárlás 70 % 427 000 Ft

14 149 568 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

4 335 925 Ft 10 117 158 Ft 14 453 083 Ft

4 335 925 Ft 10 117 158 Ft 14 453 083 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

3

játéktér felújítás

1031
Budapest
Sújtás
2-4 19341/14 110mx65m 0 Ft 0 Ft

automata öntözőrendszer telepítés

1031
Budapest
Sújtás
2-4 19341/14 110mx65m 0 Ft 0 Ft

Felújítandó ingatlanok részletezése

játéktér felújítás

automata öntözőrendszer telepítés

Ingatlan felújítások indolkása

játéktér felújítás

automata öntözőrendszer telepítés

labdafogó háló telepítés

eredményjelző vásárlás

Tárgyi beruházások részletes indoklása

3 1 2

Üröm Község Sporttelep

2096
Üröm
Uttörő ut
322 belt.322 90x45 12 17 000 Ft5

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

T.i.     Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett időpontja          

U.f. É.k.
en.

2014/15 pálya f.ú. 2015-06-30

2014/15 pálya f.ú. 2015-03-31

2014/15 pályatart. 2015-03-31

2014/15 pályatart. 2015-03-31

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás
megnevezése
                              

Felújítás típusa Cím (irányítószám,
város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám             

Ism. beruh. Mérete           Használat
jogcíme

Bérleti díj
Ft/óra
előző
időszak     

Bérleti díj
Ft/óra
tárgyidőszak

M.j.

2014/15 Nagy f.p. Igen Egyéb

2014/15 Nagy f.p. Igen Egyéb

Évad Beruházás
megnevezése

Indoklás

2014/15

A sporttelep adottságai - egy db jó minőségű füves pálya – megköveteli a pálya intenzív gondozását. A vázolt fejlesztések arra
irányulnak, hogy az intenzív pályahasználat következtében bekövetkező elhasználódást kompenzálják, a sportpályát a lehető
legjobb kondícióban tartsuk.
Ezen fejlesztések nélkül a pálya fokozatosan leépül, vagy jelentősen csökkenteni kell az igénybevételi időtartamot, ami a szakmai
munka rovására menne.

2014/15

A sporttelep adottságai - egy db jó minőségű füves pálya – megköveteli a pálya intenzív gondozását. A vázolt fejlesztések arra
irányulnak, hogy az intenzív pályahasználat következtében bekövetkező elhasználódást kompenzálják, a sportpályát a lehető
legjobb kondícióban tartsuk.
Ezen fejlesztések nélkül a pálya fokozatosan leépül, vagy jelentősen csökkenteni kell az igénybevételi időtartamot, ami a szakmai
munka rovására menne.

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15

A sporttelep adottságai - egy db jó minőségű füves pálya – megköveteli a pálya intenzív gondozását. A vázolt fejlesztések arra
irányulnak, hogy az intenzív pályahasználat következtében bekövetkező elhasználódást kompenzálják, a sportpályát a lehető
legjobb kondícióban tartsuk.
Ezen fejlesztések nélkül a pálya fokozatosan leépül, vagy jelentősen csökkenteni kell az igénybevételi időtartamot, ami a szakmai
munka rovására menne.

2014/15

A sporttelep adottságai - egy db jó minőségű füves pálya – megköveteli a pálya intenzív gondozását. A vázolt fejlesztések arra
irányulnak, hogy az intenzív pályahasználat következtében bekövetkező elhasználódást kompenzálják, a sportpályát a lehető
legjobb kondícióban tartsuk.
Ezen fejlesztések nélkül a pálya fokozatosan leépül, vagy jelentősen csökkenteni kell az igénybevételi időtartamot, ami a szakmai
munka rovására menne.

2014/15
A sportpálya egyik oldalán még hiányzik a labdafogó háló, emiatt az edzések során a kapura lövések esetén lassan kerülnek vissza
illetve számos esetben az utcán kötnek ki a labdák és számtalan esetben meg sem lehet találni. Természetesen ez mérkőzések
esetére fokozottan igaz.

2014/15 A sportpálya nem rendelkezik semmilyen időmérő illetve eredményjelző rendszerrel. A mérkőzések támogatására illetve a közönség
jobb kiszolgálása érdekében egy mobil eredményjelző telepítését tervezzük.

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti
díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

Nagy mf.p. Bérlet



Oxygén Buda Kft Sporttelep

1023
Budapest
Kolozsvári Tamás utca
11 belt.14943/2390x50 36 23 000 Ft5

Pais Dezső Ált. Iskola

1038
Budapest
Pais Dezsó tér
1-3 N/A N/A 12 5 000 Ft6

Óbudai Nagy László Ált. Iskola

1032
Budapest
Zápor ut 
90 N/A N/A 12 5 000 Ft6

Team Fittness Klub

1039
Budapest
Rákóczi ut 
36 N/A N/A 50 1 550 Ft12

Zippernowsky Károly Ált.Iskola

1039
Budapest
Zippernowsky utca
1-3 N/A N/A 12 5 000 Ft6

Nagy f.p. Bérlet

Edzőcs. Bérlet

Edzőcs. Bérlet

Edzőcs. Bérlet

Edzőcs. Bérlet

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

ASR Gázgyár U11 1

ASR Gázgyár U9 1

ASR Gázgyár U7 1

ATLÉTIKAI SE RÓMAI-FÜRDŐ 1

ATLÉTIKAI SE RÓMAI-FÜRDŐ 1

2014/15-es bajnoki évad

1

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U17 Országos II Országos II

U21 Országos II Országos II

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzés

U15 Megyei I

BLSZ
bajnokságban
kivánjuk
indítani.

U13 Bozsik egyesületi

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

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



12

labdák 80 7 000 Ft 560 000  Ft

fagyasztó spray 10 1 200 Ft 12 000  Ft

hordágy 1 10 000 Ft 10 000  Ft

mezek 40 9 800 Ft 392 000  Ft

melegitő 40 8 000 Ft 320 000  Ft

sporttáska 40 9 900 Ft 396 000  Ft

esődzseki 40 5 000 Ft 200 000  Ft

sportszár 100 1 000 Ft 100 000  Ft

labdatartó zsák 8 4 000 Ft 32 000  Ft

törölköző 40 1 200 Ft 48 000  Ft

kapus felszerelés 7 21 000 Ft 147 000  Ft

elsősegély szett 3 15 000 Ft 45 000  Ft

bemelegítő krém 30 600 Ft 18 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

UP vezető 4 12 60 000 Ft 12 000  Ft 864 000  Ft

UEFA B-1705 4 8 100 000 Ft 20 000  Ft 960 000  Ft

UEFA B-0793 4 8 100 000 Ft 20 000  Ft 960 000  Ft

MLSZ D-1737 4 8 60 000 Ft 12 000  Ft 576 000  Ft

MLSZ D-4058 4 8 60 000 Ft 12 000  Ft 576 000  Ft

MLSZ D-7139 4 8 60 000 Ft 12 000  Ft 576 000  Ft

Pályagondnok 4 8 60 000 Ft 12 000  Ft 576 000  Ft

Szertáros 4 8 60 000 Ft 12 000  Ft 576 000  Ft

MLSZ D-1705 4 8 60 000 Ft 12 000  Ft 576 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

7 73

7 24

7 19

4 16

4 11

4 13

7 73

7 24

7 19

4 16

4 13

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

UEFA B-1705 UEFA "B" ffi. U21

UEFA B-0793 UEFA "B" ffi. U17

UEFA B-0793 UEFA "B" ffi. U15

MLSZ D-1737 Egyéb ffi. U13

MLSZ D-1737 Egyéb ffi. U11

MLSZ D-4058 Egyéb ffi. U9

MLSZ D-7139 Egyéb ffi. U21

MLSZ D-7139 Egyéb ffi. U17

MLSZ D-1705 Egyéb ffi. U15

MLSZ D-1705 Egyéb ffi. U13

MLSZ D-4058 Egyéb ffi. U7

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória



Üröm községi Sportelep 12 17 000 Ft 5 1 020 000  Ft

Oxygén Buda Kft Sporttelep 36 23 000 Ft 5 4 140 000  Ft

Pais Dezső Ált. Iskola 12 5 000 Ft 6 360 000  Ft

Óbudai Nagy László Ált. Isk. 12 5 000 Ft 6 360 000  Ft

Zippernowsky K. Ált. Isk. 12 5 000 Ft 6 360 000  Ft

Team Fittnes Klubb 50 1 550 Ft 12 930 000  Ft

Üröm községi Sportelep

Oxygén Buda Kft Sporttelep

Pais Dezső Ált. Iskola

Óbudai Nagy László Ált. Isk.

Zippernowsky K. Ált. Isk.

Team Fittnes Klubb

Bérleti díjak indoklása

2 195 000  Ft

85 000  Ft

1 100 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

7 170 000  Ft

3 300 000 Ft

6 240 000  Ft

0 Ft

21 090 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

2 167 523 Ft 19 507 708 Ft 21 675 231 Ft

2 167 523 Ft 19 507 708 Ft 21 675 231 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

2014/15 műfüves pálya

2014/15 műfüves pálya

2014/15 tornaterem

2014/15 tornaterem

2014/15 tornaterem

2014/15 kondicionáló terem

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Egyesületünk 1 db füves nagypályával rendelkezik. Az őszi rossz időszak beköszöntekor a pálya megkímélése érdekében az edzéseket műfüves
pályákra visszük. Az utánpótláscsapatok edzésidejét két sporttelepen bíztosítjuk (Üröm és Oxygén Buda)Ezeken a pályákon történik a téli alapozás
is.
Egyesületünk 1 db füves nagypályával rendelkezik. Az őszi rossz időszak beköszöntekor a pálya megkímélése érdekében az edzéseket műfüves
pályákra visszük. Az utánpótláscsapatok edzésidejét két sporttelepen bíztosítjuk (Üröm és Oxygén Buda). Ezeken a pályákon történik a téli alapozás
is.
A Bozsikos korosztályos gyerekek a rossz idő beköszöntekor tornatermekbe vonulnka. A kerületi Önkormányzattól 3 iskolában bérelünk
tornatermeket a tavaszi időszakig, általában márc.30.-ig.
A Bozsikos korosztályos gyerekek a rossz idő beköszöntekor tornatermekbe vonulnka. A kerületi Önkormányzattól 3 iskolában bérelünk
tornatermeket a tavaszi időszakig, általában márc.30.-ig.
A Bozsikos korosztályos gyerekek a rossz idő beköszöntekor tornatermekbe vonulnak. A kerületi Önkormányzattól 3 iskolában bérelünk
tornatermeket a tavaszi időszakig, általában márc.30.-ig.
Az U17-től felfelé lévő korosztályos játékosok erőnléti felkészítését konditermi edzésekkel is javítjuk. A III. kerületben lévő Csillagvár
Bevásárlóközpontban lévő Team Fittnes Klubb konditermében vannak az erőnléri edzések, külön erőnléti edzővel.

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



51 654 Ft 51 654 Ft

202 343 Ft 202 343 Ft

390 154 Ft 390 154 Ft

644 151 Ft

Közreműködői költségek

322 076 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

77 481 Ft 0 Ft

303 515 Ft 0 Ft

585 231 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

966 227 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem.
díj

2014/15

a) közreműködés az egyesület sportfejlesztési tervének kidolgozásában és az ehhez
szükséges költségvetési terv összeállításában, valamint a kérelem beadásához szükséges
Rendeletben elvárt jóváhagyási kérelemre vonatkozó dokumentáció összeállításának
támogatása, a megbízó részére tanácsadói támogatás nyújtása, b) a támogatási időszak alatt
a Rendelet által előírt, a támogatás igénybevételéhez, felhasználásához szükséges valamennyi
adminisztrációs tevékenység/adatszolgáltatás elvégzése (támogatási igazolások beadása,
elszámolások, jelentések készítése, módosítási igények beadása, program lezárása,
ellenőrzések szakértői támogatása), c) igény esetén tárgyalás és tanácsadás az esetlegesen
támogatást biztosító gazdasági társaságok illetékes vezetőivel a társasági adó támogatás
biztosítása érdekében Személyi jellegű

2014/15

a, közreműködés az egyesület sportfejlesztési tervének kidolgozásában és az ehhez
szükséges költségvetési terv összeállításában, valamint a kérelem beadásához szükséges
Rendeletben elvárt jóváhagyási kérelemre vonatkozó dokumentáció összeállításának
támogatása, a megbízó részére tanácsadói támogatás nyújtása, b) a támogatási időszak alatt
a Rendelet által előírt, a támogatás igénybevételéhez, felhasználásához szükséges valamennyi
adminisztrációs tevékenység/adatszolgáltatás elvégzése (támogatási igazolások beadása,
elszámolások, jelentések készítése, módosítási igények beadása, program lezárása,
ellenőrzések szakértői támogatása), c) igény esetén tárgyalás és tanácsadás az esetlegesen
támogatást biztosító gazdasági társaságok illetékes vezetőivel a társasági adó támogatás
biztosítása érdekében Tárgyi jellegű

2014/15

a, közreműködés az egyesület sportfejlesztési tervének kidolgozásában és az ehhez
szükséges költségvetési terv összeállításában, valamint a kérelem beadásához szükséges
Rendeletben elvárt jóváhagyási kérelemre vonatkozó dokumentáció összeállításának
támogatása, a megbízó részére tanácsadói támogatás nyújtása, b) a támogatási időszak alatt
a Rendelet által előírt, a támogatás igénybevételéhez, felhasználásához szükséges valamennyi
adminisztrációs tevékenység/adatszolgáltatás elvégzése (támogatási igazolások beadása,
elszámolások, jelentések készítése, módosítási igények beadása, program lezárása,
ellenőrzések szakértői támogatása), c) igény esetén tárgyalás és tanácsadás az esetlegesen
támogatást biztosító gazdasági társaságok illetékes vezetőivel a társasági adó támogatás
biztosítása érdekében Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



15 15 0.0  %

8 9 12.5  %

1 3 200.0  %

0.0  %

0.0  %

Média megjelenés alkalom/év 40 70 75.0  %

Honlap látogatottság klikk/év 8000 12000 50.0  %

Nézőszám fő/hó 200 400 100.0  %

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

20 20 0.0  %

10 10 0.0  %

11 15 36.4  %

13 20 53.8  %

19 25 31.6  %

U21 Fő 43 43 0.0  %

U7-9-11 Fő 37 50 35.1  %

U12-13 Fő 16 20 25.0  %

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

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 28  (nap) 
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Alulírott  Mankó Ferenc, 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.

Kelt: Budapest  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 28  (nap) 
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

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

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(35 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Budapest  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 28  (nap) 



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

2 582 741 Ft 77 481 Ft 2 582 741 Ft 5 165 482 Ft

10 117 158 Ft 303 515 Ft 4 335 925 Ft 14 453 083 Ft

19 507 708 Ft 585 231 Ft 2 167 523 Ft 21 675 231 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

32 207 607 Ft 966 227 Ft 9 086 189 Ft 41 293 796 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

2 582 741 Ft 77 481 Ft 2 582 741 Ft 5 165 482 Ft

10 117 158 Ft 303 515 Ft 4 335 925 Ft 14 453 083 Ft

19 507 708 Ft 585 231 Ft 2 167 523 Ft 21 675 231 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

32 207 607 Ft 966 227 Ft 9 086 189 Ft 41 293 796 Ft

Projekt költségvetése összesen

Ügyiratszám : be/SFP-5865/2014/MLSZ

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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