
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SZC FUTSAL Sportszervező és Üzemeltető Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  SZC FUTSAL Kft.

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  4630

A kérelmező jogállása  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 NB I-es felnőtt

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Nincs

Adószám  25707443-2-08

Bankszámlaszám  10700031-69746664-51100005

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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9073  Város  Bőny

Közterület neve  Szabadság  Közterület jellege  utca

Házszám  58  Épület  a. ép.

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  9073  Város  Bőny

Közterület neve  Szabadság  Közterület jellege  utca

Házszám  58  Épület  a. ép.

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 517 400  Fax  +36 96 517 400

Honlap  www.szavillconsulting.hu  E-mail cím  csaba.szabo@szavill.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Szabó Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 333 70 22  E-mail cím  csaba.szabo@szavill.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Csaba +36 20 333 70 22 csaba.szabo@szavill.hu

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.

Magvassy Sportcsarnok Egyéb 9027
Győr
Tóth L.
1

5764/2 1500
m2

Bérelt 10 20 000 Ft 12

Bábolnai Sportcsarnok Edzőterület 2943
Bábolna
Toldi u.
21

23 1500
m2

Bérelt 24 4 500 Ft 12

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Magvassy Sportcsarnok A hazai mérkőzések és edzések helyszíne.

Bábolnai Sportcsarnok Az edzések és a felkészülési mérkőzések helyszíne.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 3 MFt 8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 28 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 3 MFt 36 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 1,2 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 1,4 MFt 5 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0,1 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0,3 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 12 MFt

Összesen 0 MFt 3 MFt 25 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 4 998 754 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

16 152 582 Ft 320 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 566 332 Ft 11 000 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

Gazdasági társaságunk, az SZC Futsal Kft. a gazdasági környezet végett alakult és vett át az egyesület feladatit a felnőtt NB I-es csapat vonatkozásában. A 2016/2017. évi NB I-es
bajnokságban SZC Futsal Kft. néven indult, élve a Bőnyi Sportegyesület NB I-es jogával. A Kft. a fő szponzor Szavill Consulting Kft. és a Bőnyi Sportegyesület tualjdona, 95-5 %-ban. A csapat
remek eredményeket könyvelhet el, rövid megalakulása óta. Az NB2-es futsal bajnokság újoncaként, csapatunk megnyerte a bajnokságot és indulási jogot szerzett a nemzeti bajnokság első
osztályában. Az egy év alatt aprólékosan felépített és átgondolt szakmai munkával nem várt eredményeket tudtunk elérni, amely a jövőt tekintve bizakodásra adhat okot. Az NB 1-ben eltöltött 1
év ellentéte eredményeket hozott. Az első szezon a „tanulóévünk volt”,a tapasztalatszerzés ideje. (Jelenleg az alsóházban vagyunk!) A felnőtt csapatunk mellett, rendkívül nagy hangsúlyt
fektetünk az utánpótlás-képzési programunkra. Koncepciónkat iskolai együttműködéssel erősítjük, szélesítjük, ahol a futsal sportág kiemelt sportágként szerepel a testnevelés óra keretein
belül. Csapataink a Bozsik programban, illetve az országos futsal bajnokságban szerepelnek. Saját nevelésű fiatal játékosaink a felnőtt csapatot erősítik majd. Bízunk benne, hogy mihamarabb
többen is bemutatkozhatnak a felnőttek között. Edzőinket folyamatosan képezzük, az idei évben több szakemberünk is sikeresen szerezte meg a futsal edzői diplomáját. Az utánpótlásunk
folyamatosan fejlődik, az idei bajnokságban 6 korosztályban képeztük a fiatalokat a labdarúgás és a futsal alapjaira egyaránt. Közel 100 fő gyerekkel foglalkozunk nap mint nap. Igazolt
utánpótlás játékosaink száma meredeken emelkedett az idei évben, a sportágunk népszerűsége töretlen. 

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

Projekt ingatlan beruházást nem tartalmaz. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt 1 éves időtartamú. A személyi juttatások kifizetése folyamatos. A 6.oldalon bemutatott tárgyi eszközök beszerzése is folyamatosan fog megvalósulni. A látvány-csapatsport
támogatásnak köszönhetően befolyó bevételekből folyamatosan fognak megvalósulni a kifizetések. 

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

Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiájához alkalmazkodva született meg. Elsősorban az utánpótlásképzésben és a tömegbázis növelésben vállalunk szerepet, együttműködve több
iskolával és diáksport egyesülettel, ezáltal biztosítva a fejlődés lehetőségét a gyerekeknek. Az utánpótlás nevelésen belül a tömegbázis növelése, kialakítása szintén kiemelt célunk, mely
egyezik az MLSZ stratégiájával. Az utánpótlásképzéshez szükséges szakembergárdát, a megfelelő szakmai vezetés mellett szakedzőkkel és testnevelőkkel szeretnénk megoldani, ily módon
kialakíthatunk egy ideális rendszert, mely lépcsőzetesen épül fel és megfelelően szolgálja a fiatalok fejlődését. A tehetséggondozásban is igyekszünk szerepet vállalni és megfelelő
kapcsolatrendszert kiépítve klubon túli lehetőségeket (más nagyobb egyesületekben) kínálunk fiataljainknak. Az ideális képzés elengedhetetlen része a szakmai háttér mellett a megfelelő
orvosi, egészségügyi háttér. Ennek lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megfelelni. A sportágunk alapjait leraktuk, stabil szakmai és anyagi lábakon folyik a napi munka. Infrastruktúránk is
fejlődött, s ez a fejlődés hűen tükrözi elvünket, mely szerint az utánpótlásban bizonyos szintig integráltan kell végezni a fiatal labdarúgók képzését. Hosszú távon szeretnénk lefektetni egy
ideális alapokon működő, az iskolai rendszerrel kooperáló utánpótlás-nevelő programot, melynek két fontos eleme a tanulás és a sport. Előző sportfejlesztési koncepciónkra épül a mostani
fejlesztés, amellyel a megkezdett munkát folytatjuk jelen pályázati lehetőség segítségével. 

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

A sportfejlesztési programunk legfontosabb összetevője a helyi és a régióban élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a futsal és a labdarúgás által. célunk az
edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermek beintegrálása a rendszerbe, s egyesületünkbe. A program másik jelentős része minél több, az egyesület által kinevelt
labdarúgó, futsal játékos nívós klubok utánpótlás csapataiba illetve akadémiákra történő irányítása. Igazodva az MLSZ fejlesztési irányelveihez, igyekszünk kis egyesületként a tömegesítésben
is részt vállalni. Elképzeléseink megvalósításához nyújt számunkra nagy segítséget a társasági adó adta lehetőség.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Ügyvezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 60 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Szakmai vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 60 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Edző Edző Futsal
edző

EKHO 120 12 220 000 Ft 44 000 Ft 3 168 000 Ft

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 60 12 70 800 Ft 14 160 Ft 1 019 520 Ft

Masszőr Egyéb Nem
releváns

EKHO 60 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Csapatorvos Egyéb Nem
releváns

EKHO 40 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Gépjárművezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 60 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Szertáros Egyéb Nem
releváns

EKHO 40 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

500 96 690 800 Ft 138 160 Ft 9 947 520 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Edző 45

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)

4 948 766 Ft 49 988 Ft 0 Ft 4 998 754 Ft 4 998 754 Ft 9 947 520 Ft 9 997 508 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)

Személyszállítási eszköz kisbusz (9 fős) új db 1 11 450 000 Ft 11 450 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz labda db 30 20 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 4 24 000 Ft 96 000 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter db 4 150 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz labdatartó háló/kocsi db 3 60 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 8 12 000 Ft 96 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 1 12 000 Ft 12 000 Ft

Sporteszköz stopperóra db 1 10 800 Ft 10 800 Ft

Sporteszköz bója csom 40 600 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 2 8 000 Ft 16 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet rövid db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 20 16 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 20 25 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 16 2 000 Ft 32 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 10 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 7 000 Ft 28 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 4 20 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 24 2 000 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés kulacstartó db 3 10 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 5 5 000 Ft 25 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz masszázságy db 2 48 900 Ft 97 800 Ft

Sportegészségügyi eszköz egészségügyi láda feltöltve db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

Informatikai beruházás honlap készítés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 1 164 900 Ft 164 900 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 18 263 Ft 18 263 Ft

Informatikai beruházás projektor db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Informatikai beruházás kamera db 1 109 900 Ft 109 900 Ft
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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 vetítővászon db 1 20 193 Ft 20 193 Ft

Informatikai beruházás televízió db 1 199 700 Ft 199 700 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 399 900 Ft 399 900 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 469 900 Ft 469 900 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) nm 440 1 200 Ft 528 000 Ft

Sportegészségügyi gép Physys kombinált db 1 2 133 600 Ft 2 133 600 Ft

Kondicionáló eszköz univerzális húzó-toló hasprés db 1 46 900 Ft 46 900 Ft

Kondicionáló eszköz szobakerékpár db 1 99 200 Ft 99 200 Ft

Kondicionáló eszköz sífutógép db 1 158 500 Ft 158 500 Ft

Kondicionáló eszköz lapsúlyos kondigép db 1 274 900 Ft 274 900 Ft

Kondicionáló eszköz kondigép db 1 299 136 Ft 299 136 Ft

Kondicionáló eszköz futópad db 1 295 000 Ft 295 000 Ft

22 593 592 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kisbusz (9 fős) új Az egyesület nem rendelkezik busszal. Jelenleg a fő tulajdonos biztosít 1 db buszt. Továbbá a szállításban résztvevő gépjárművek tulajdonosainak
gépjárműhasználat kerül kifizetésre. Busz beszerzésével megoldásra kerül a hatékony utaztatás, mivel 2 db busszal biztosítható a bérlés nélküli
szállítás, illetve az egyesület egységes formában tud megjelenni edzéseken, mérkőzéseken. Ezzel egyidőben meg tud szűnni a személygépjárművek
használata.

kompresszor Jelenleg kölcsönkompresszort használunk, így tudnánk venni egy sajátot.

labda A futsal labda az edzések és mérkőzések kelléke.A nagy igénybevétel miatt folyamatosan pótolnunk kell.

kapuháló 3x2 méter Saját létesítménnyel nem rendelkezünk, de a mérkőzéseken, edzéseken szükség esetén be tudjuk vetni.

kapu 3x2 méter Saját létesítménnyel nem rendelkezünk, de az edzéseken szükség esetén be tudjuk vetni.

labdatartó háló/kocsi A labdák tárolásához szükséges.

medicinlabda A téli alapozás egyik erősítő eszköze.

taktikai tábla A mérkőzések egyik fontos eleme.

stopperóra Az edzéseken és a mérkőzéseken tudjuk használni.

bója Az edzéseken tudjuk használni.

koordinációs létra Az edzéseken tudjuk használni.

cipő teremhez A nagy igénybe vétel miatt folyamatos pótlást igényel.

sportszár A nagy igénybe vétel miatt folyamatos pótlást igényel.

edző póló Az edzéseken az egységes megjelenést biztosítani tudja.

aláöltözet rövid Az edzéseken, mérkőzéseken tudjuk használni.

edzőmelegítő Az edzésekre érkezve egységesen tudunk megjelenni.

utazómelegítő A mérkőzéseken egységesen tudunk megjelenni.

mérkőzésgarnitúra Egy garnitúra szereléssel tovább tudjuk erősíteni a mérkőzéseken a megjelenésünket.

széldzseki A mérkőzésekre egységesen tudunk megjelenni esős időben.

utazókabát A mérkőzésekre egységesen tudunk megjelenni téli időszakban.

sípcsontvédő A mérkőzések szükséges kelléke.

sporttáska Az edzéseken az egységes megjelenést biztosítani tudja.

jelölőmez Az edzéseken az egységes megjelenést biztosítani tudja.

kapusnadrág Az edzéseken és mérkőzéseken az egységes megjelenést biztosítani tudja.

kapusmez Az edzéseken és mérkőzéseken az egységes megjelenést biztosítani tudja.

kapuskesztyű Az edzéseken és mérkőzéseken az egységes megjelenést biztosítani tudja.

kulacs Szükséges az egészséges életmódhoz.

kulacstartó Szükséges az egészséges életmódhoz.

törölköző Az edzéseken tudjuk használni.

aláöltözet hosszú Az edzéseken, mérkőzéseken tudjuk használni.

masszázságy A masszőr munkájának egyik fontos kelléke.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

egészségügyi láda feltöltve Az edzéseken, mérkőzéseken tudjuk használni.

honlap készítés Jelenleg nincs honlapja az egyesültnek.

számítógép, laptop Saját laptoppal nem rendelkezik az egyesület.

nyomtató Saját nyomtatóval nem rendelkezik az egyesület.

projektor A mérkőzések elemzését meg tudjuk nézni segítségével.

kamera A mérkőzések felvételét tudja szolgálni.

vetítővászon A mérkőzések elemzését meg tudjuk nézni segítségével.

televízió A mérkőzések elemzését meg tudjuk nézni segítségével.

mosógép Jelenleg a mosást külsős végzi, ezzel saját hatáskörben tud maradni.

szárítógép Jelenleg a mosást külsős végzi, ezzel saját hatáskörben tud maradni.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Az edzések helyszínén szükség szerint biztosítjuk a hálót.

Physys kombinált Indoklás az alábbi táblázatban

univerzális húzó-toló hasprés A téli alapozás egyik kelléke.

szobakerékpár A téli alapozás egyik kelléke.

sífutógép A téli alapozás egyik kelléke.

lapsúlyos kondigép A téli alapozás egyik kelléke.

kondigép A téli alapozás egyik kelléke.

futópad A téli alapozás egyik kelléke.

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

Physys kombinált PhySys SD+SysCart+Vaco P+ 5
cm2 ultrahangfej

Regeneráció Irsz.: 9073
Város: Bőny
Közterület: Szabadság u.
Házszám: 58/a

Igen 1 20

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)

15 671 057 Ft 161 526 Ft 320 000 Ft 16 152 582 Ft 6 922 535 Ft 22 913 592 Ft 23 075 118 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)

0 Ft

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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-20302/2017/MLSZ

2017-05-02 15:22 15 / 28



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

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

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

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

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

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

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

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

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

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

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

MLSZ Erőnléti edző tanfolyam 1 825 500 Ft

Coerver® Futsal 1 50 000 Ft

DBands 1 50 000 Ft

Sportmenedzser alap 1 190 500 Ft

1 116 000 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)

549 668 Ft 5 663 Ft 11 000 Ft 566 332 Ft 566 332 Ft 1 127 000 Ft 1 132 663 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)

320 000 Ft 323 095 Ft 161 526 Ft 481 526 Ft

Általános képzés 11 000 Ft 11 330 Ft 5 663 Ft 16 663 Ft

Összesen 331 000 Ft  498 189 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Szakértőt vonunk be a korrekt pályázatkezelésbe.

Általános képzés Szakértőt vonunk be a korrekt pályázatkezelésbe.
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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: Bőny, 2017. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szabó Csaba (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: Bőny, 2017. 05. 02.
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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 Szabó Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SZC FUTSAL Sportszervező és Üzemeltető Kft. (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SZC FUTSAL Sportszervező és Üzemeltető Kft. (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 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

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: Bőny, 2017. 05. 02.

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

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

Kelt: Bőny, 2017. 05. 02.
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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 1 2 100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 4 948 766 Ft 49 988 Ft 0 Ft 4 998 754 Ft 4 998 754 Ft 9 947 520 Ft 9 997 508 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 15 671 057 Ft 161 526 Ft 320 000 Ft 16 152 582 Ft 6 922 535 Ft 22 913 592 Ft 23 075 118 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 671 057 Ft 161 526 Ft 320 000 Ft 16 152 582 Ft 6 922 535 Ft 22 913 592 Ft 23 075 118 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

Képzés 549 668 Ft 5 663 Ft 11 000 Ft 566 332 Ft 566 332 Ft 1 127 000 Ft 1 132 663 Ft

- ebből általános képzés 549 668 Ft 5 663 Ft 11 000 Ft 566 332 Ft 566 332 Ft 1 127 000 Ft 1 132 663 Ft

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

Összesen 21 169 491 Ft 217 177 Ft 331 000 Ft 21 717 668 Ft 12 487 621 Ft 33 988 112 Ft 34 205 289 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (26 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)

alairas-minta_1493721299.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-05-02 12:34:59) 39a64d7be9aac37f0a3a6189cd02058197569bcf7de3fa966ffce972e0e9beb6

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

masszordoknemethnikolett_1493726811.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2017-05-02 14:06:51) eee0a6b69bab0a97a4c0f5841993aee3ff54edf3c1f3858d7fb8d01ae50ac204

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

deminimis_1493723696.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2017-05-02 13:14:56) 0f78411b29687805708fa4be068929708e90bcdacc3d1aad7e4b3f6b1d02a869

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat20170502123533alai_1493723680.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2017-05-02 13:14:40) e9f71cad4d8257728dabf2a0b9ff700e578465da953a831de442e3beda1781a6

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

cegkivonatszcfutsal_1493721286.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-05-02 12:34:46) 99703932acea42f8678307a5f727ae43c5323fd24e4b142c22ff3ef5b20f5303

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidijszcfutsal_1493727548.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2017-05-02 14:19:08) 026029c67b05673e5d11a83ca4602371739749f8ef242145e79a83013b253cf0

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

1_szc_futsal_sportszervezo_es_uzeme_1493721312.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-05-02 12:35:12) 5a84518c46f9f73ae4c8129c472db43f0f6421f9d0ee38f373ae895bbd8d58b0

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

nyilatkozategysegar_1493723710.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2017-05-02 13:15:10) 151637beaca423524e2acfae07a3d4dea1a8834b22096445ac7447a2b32e0ad5

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ajanlatfocilegendaszcfutsal_1493731033.pdf (Szerkesztés alatt, 335 Kb, 2017-05-02 15:17:13) c8518c0b7297ffa9007ce238aecf2b92bedaecb8c2c483a5b5a6e1572bbd556c
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nyomtato.png_1493731053.pdf (Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2017-05-02 15:17:33) e4f7dd7bc55f77e05db2860f05c23729ce0efda19503efd3922ddcb2d832233a
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univerzalishuzo-tolohaspres.jpg_1493731136.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2017-05-02 15:18:56) 2ea3b8d431a9b089f5a6154b66bdd5054419556c84f0b8a95114832dc1f585a5
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sifutogep.jpg_1493731152.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2017-05-02 15:19:12) 9d727f9960ec9f10aa8203c740a4e175c2c75b7a5e3cd0bbd609a22db01807b7
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