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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

Tarpa Sport-Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

TSC

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Üzemeltetés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

1630

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem
Nincs
Nincs

Férﬁ felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férﬁ felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Utánpótlás típusa

Alközpont

Adószám

18810392-1-15

Bankszámlaszám

67800106-11018104-0000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás támogató
Önerő biztosítása üzemeltetés 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 támogató
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4931

Város

Tarpa

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

utca

Házszám

23

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4931

Város

Tarpa

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

utca

Házszám

23

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 45 488 006

Fax

Honlap

www.tarpasc.hu

E-mail cím

tarpasc@gmail.com

E-mail cím

tarpasc@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Tóth Pál Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 334 06 02
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Sipos László

E-mail cím

+36 70 376 19 31

eseltarpa@gmail.com

2020/21 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
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

Fejl.

Tarpa Sportcentrum

Nagy f.p.

4931
Tarpa
Esze Tamás
50

41

1 ha

Bérelt

100

2 000 Ft

12

Nem

Tarpa Sportcentrum

Nagy mf.p

4931
Tarpa
Esze Tamás
50

41

1 ha

Bérelt

100

2 000 Ft

12

Nem

Tarpa Sportcentrum

Kicsi f.p

4931
Tarpa
Esze Tamás
50

41

1 ha

Bérelt

100

500 Ft

12

Nem

Tarpa Sportcentrum

Edzőterület

4931
Tarpa
Esze Tamás
50

41

1 ha

Bérelt

100

500 Ft

12

Nem

Tarpa Sportcentrum

Öltöző

4931
Tarpa
Esze Tamás
50

41

120
m2

Bérelt

200

1 000 Ft

12

Nem

Kis Műfüves Pálya

Kicsi mf.p.

4931
Tarpa
Kossuth
19

0

0,125
ha

Bérelt

80

0 Ft

12

Nem

Tornaterem Általános Iskola

Edzőcs.

4931
Tarpa
Kossuth
19

0

300
m2

Egyéb

80

0 Ft

10

Nem

Tornaterem Óvoda

Edzőcs.

4931
Tarpa
Kossuth
15

0

100
m2

Egyéb

24

0 Ft

10

Nem

Sportcsarnok
Vásárosnamény

Edzőcs.

4800
Vásárosnamény
Kossuth
12

0

1200
m2

Bérelt

24

6 000 Ft

5

Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2018

2019

2020

Önkormányzati támogatás

15 MFt

15 MFt

15 MFt

Állami támogatás

95 MFt

140 MFt

140 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

16 MFt

15 MFt

20 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

45 MFt

100 MFt

60 MFt

Egyéb támogatás

5 MFt

15 MFt

12 MFt

Összesen

176 MFt

285 MFt

247 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2018

2019

2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

95 MFt

105 MFt

110 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

6 MFt

20 MFt

Anyagköltség

79 MFt

120 MFt

80 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

25 MFt

35 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2 MFt

29 MFt

2 MFt

Összesen

176 MFt

285 MFt

247 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előﬁnanszírozott (nem ingatlan)

10 436 781 Ft

208 730 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előﬁnanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

52 433 591 Ft

1 048 670 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2020-05-15 09:04

4 / 32

be/SFPHPM01-38546/2020/MLSZ
Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az Egyesületünk a helyi Önkormányzattal közösen kialakított 2011-ben induló hosszútávú Stratégiai Program alapján következetesen halad a végrehajtásban.Az elmúlt évben jelentős
változások történtek. Sándor István, Kárpátaljai labdarúgó szakember nevét vette fel Sándor István Labdarúgó Akadémia címmel. Sándor István nem csak a nevét adta, hanem aktívan részt is
vesz a szakmai irányításban és az Akadémia imázs kialakításában. A fő koncepció az eddigi tömegesítést követően a minőségi munkára irányul. A DVSC, DLA, Debrecen Megye Jogú Város,
Tarpa Önkormányzat és Sándor István Akadémia Együttműködési megállapodást kötött, ami határozatlan időre szól. Ezen kívül folyamatban van a Bp.Honvéddal hasonló jellegű megállapodás
előkészítése. A jelenleg bent lakó sportolónk a helyi általános és közép iskolákban tanulnak, az Egyesületünkben edzenek és versenyeznek. A férﬁ labdarúgásban versenyző csapataink: NB I
U-12 és U-13, NB II U-14 és U-15, NB III U-17 és U-19, Megyei U-14 és U-16, valamint Megye I Felnőtt, futsal szakában: Megyei U-20, U-17, U-15, továbbá megyei Torna jellegű
bajnokságban: U-11, U-13 és U-15. A Bozsik rendszer egyesületi teljes szortimentet műveljük,csoportvezetőként további öt település egyesülete tartozik hozzánk. Ez évtől kezdődően az
elrendelt intézményi Bozsik rendszer beintegrálásából következően megszervezzük az intézményi csoportot is térségünkben. Az intézményi hátterünk jelentősen fejlődik ez évben, továbbá 3
fő képesített szakember lép munkába.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az év folyamán a versenynaptáraknak megfelelő, gyakorlatilag a teljes naptári évre kiterjedő versenyzés folyik, természetesen ennek megfelelően a versenyzők felkészítése a
naptárprogramba feltüntetett időintervallumoknak megfelelően. A tárgyi eszközök megvalósítása mivel szükségesség szerint lett tervezve, a feltöltést követően azonnal.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesületünk egy hosszútávú sportfejlesztési programot jelölt ki, amely 10 évre szólt. Ennek részeként tervezzük az évi lebontásokat. Jó úton haladunk, gyakorlatilag a semmiből a térség
egyik meghatározó utánpótlás bázisát alakítottuk ki. A jelenleg versenyző csapataink meghatározói a bajnoki csoportjainak, többnyire az élbolyban tartoznak. Az elmúlt kilenc évet ﬁgyelembe
véve már meghaladta a 100 főt a tőlünk NB-s egyesületekhez igazolt versenyzők száma. Ezen kívül igen kedvező mutató, hogy már 11 korábbi diákunk kapott proﬁ szerződést.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a ﬁgyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A hosszútávú programunk indításának egyik sarkalatos pontja volt a település népesség csökkenésének megállítása. Ez oly annyira megvalósult, hogy az ide települő sportszakemberek,
áttelepülő sportolóink és családjuk révén ég jelentősen növekedett is. Stabilizálódott a betagolás előtt álló általános iskolánk létszámmegfelelése, létrejött településünkön a középfokú iskolai
képzés. Az Egyesületünk jelentős munkaadóként nőtt fel, az átlagos állományi létszám megközelíti az 50 főt.

2020-05-15 09:04

5 / 32

be/SFPHPM01-38546/2020/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-05-15 09:04

Ell. szerv. ﬁz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft

6 / 32

be/SFPHPM01-38546/2020/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2020/21 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Benchmark

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai beruházás

honlap készítés, fejlesztés

30 000 Ft

db

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop, notebook

150 000 Ft

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

60 000 Ft

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft

Berendezési eszköz

bojler, kazán

nincs

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

500 000 Ft

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Berendezési eszköz

asztal bírói öltözőbe

55 000 Ft

db

2

55 000 Ft

110 000 Ft

Berendezési eszköz

szék bírói öltözőbe

20 000 Ft

db

10

20 000 Ft

200 000 Ft

Berendezési eszköz

fogas

nincs

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

nincs

db

20

50 000 Ft

1 000 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) TOCA® Labdaadogató rendszer +
szoftver

7 999 990
Ft

szett

1

7 999 990
Ft

7 999 990 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) TOCA® Speciális Labda 2-es méret

4 990 Ft

db

40

4 990 Ft

199 600 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) TOCA® Kapu összecsukható, hálóval

49 000 Ft

db

3

49 000 Ft

147 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve

30 000 Ft

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy

80 000 Ft

db

2

80 000 Ft

160 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

vizsgálóágy

100 000 Ft

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy

45 000 Ft

db

1

45 000 Ft

45 000 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

990 Ft

nm

1500

990 Ft

1 485 000 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalazó kocsi

nincs

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírógép

nincs

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Pályakarbantartó gép

gyepszellőztető gép

nincs

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Pályakarbantartó gép

szivattyú

nincs

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft
14 596 590 Ft
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2020/21 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

honlap készítés, fejlesztés

Az Egyesületi imázs és a TAO pályázatok feltöltési kötelezettsége miatt szükséges.

számítógép, laptop, notebook

A mindennapi Egyesületi adminisztrációs tevékenység szükségessé teszi a beszerzést.

nyomtató

A mindennapi Egyesületi adminisztrációs tevékenység szükségessé teszi a beszerzést.

bojler, kazán

A jelenleg működő kombinált kazánunk kis teljesítménye miatt szükséges külön választani a fűtést és a melegvíz előállítást

mosógép

A nagy létszámú felkészítés és mérkőzések nagy tömegű ruházat tisztán tartását igényli. Növelni kívánjuk az ilyen irányú kapacitásunkat.

asztal bírói öltözőbe

Az alközponti megfelelés miatt bővítjük az öltözői kapacitást, új öltözőkkel, amelyek berendezését célozza a kívánt beszerzés.

szék bírói öltözőbe

Az alközponti megfelelés miatt bővítjük az öltözői kapacitást, új öltözőkkel, amelyek berendezését célozza a kívánt beszerzés.

fogas

Az alközponti megfelelés miatt bővítjük az öltözői kapacitást, új öltözőkkel, amelyek berendezését célozza a kívánt beszerzés.

öltöző pad

Az alközponti megfelelés miatt bővítjük az öltözői kapacitást, új öltözőkkel, amelyek berendezését célozza a kívánt beszerzés.

(FELNŐTT) TOCA®
Labdaadogató rendszer + szoftver

A sportolóink egyéni képzésének új formáját kívánjuk megvalósítani.

(FELNŐTT) TOCA® Speciális
Labda 2-es méret

A sportolóink egyéni képzésének új formáját kívánjuk megvalósítani.

(FELNŐTT) TOCA® Kapu
összecsukható, hálóval

A sportolóink egyéni képzésének új formáját kívánjuk megvalósítani.

egészségügyi láda feltöltve

A mindennapi tevékenység segédanyaga.

hordágy

A jelenlegi használatban lévő eszközünk megérett a cserére.

vizsgálóágy

Az Alközponti követelményrendszernek előírása.

masszázságy

A jelenlegi eszközünk már nem felel meg az elvárásoknak.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Folyamatosan használódó eszköz, csere szükséges.

pályavonalazó kocsi

Folyamatosan használódó eszköz, csere szükséges.

fűnyírógép

Folyamatosan használódó eszköz, csere szükséges.

gyepszellőztető gép

Folyamatosan használódó eszköz, csere szükséges.

szivattyú

Folyamatosan használódó eszköz, csere szükséges.

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

2020/21 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
10 123 684 Ft

Ell. szerv. ﬁz. díj
104 368 Ft

Közreműködői díj
208 730 Ft

Teljes támogatás (Ft)
10 436 781 Ft

Önrész (Ft)
4 472 906 Ft

Elszámolandó összeg
14 805 320 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
14 909 688 Ft

Sorolja fel a nem TAO keretében beszerzett és meglévő, nettó 250 000 Ft feletti egészségügyi gépeket/műszereket, valamint az 50 000 Ft feletti értékű
teljesítménymérő/fejlesztő eszközöket.
Kategória
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Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Amennyiben elő/utóﬁnanszírozott ingatlan tárgyi eszköz jogcímre kíván pályázni, az „SFP -> Áttekintés” menűpont alatt az „Ingatlan
kérelem létrehozása” gombra kattintva egy másik, kizárólag ingatlan elemeket tartalmazó pályázatot kell létrehoznia!
2020/21 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

2020/21 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

2020/21 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

2020-05-15 09:04
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2020. július 1. és 2021. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet ﬁnanszírozza.
2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

0

0 Ft

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 Ft

2020/21 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2020/21 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Anyagköltség

0 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

0 Ft

Karbantartási költségek

0 Ft

Bérleti díjak

0 Ft

Adminisztrációs költségek

0 Ft

Összesen

0 Ft

Alulírott Tóth Pál Tamás, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz
igénybe.

2020/21 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-05-15 09:04

Ell. szerv. ﬁz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2019/2020-as évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek ﬁgyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

2019/20 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

5

Aktív

U7

u7_csapat_2

5

Aktív

U9

u9_csapat_1

8

Aktív

U11

u11_csapat_1

10

Aktív

U13

u13_csapat_1

12

Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés

Mennyiség

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

10

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom)

8

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

5

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad)

1

Intézményi fesztivál / torna rendezése (2.000 Ft/csapat/fesztivál vagy torna)

180

Körzeti szervező díja (10.000 Ft/csapat/év)

60

Közös Grassroots fesztivál szervezésre (50 ezer Ft/alkalom)

2

2020/21-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2019/20) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-05-15 09:04

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2019/2020-as évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek ﬁgyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

2019/20 évadra nevezett férﬁ utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Csapat szintje 20/21

Megjegyzés

Státusz

U14

U14

16

Országos II. 1.

Országos II. 1.

Aktív

U15

U15

16

Országos II. 1.

Országos II. 1.

Aktív

U12

U12

16

Országos I.

Országos I.

Aktív

U13

U13

16

Országos I.

Országos I.

Aktív

U14

U14

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

U16

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U17

U17

16

Országos III. 1.

Országos III. 1.

Aktív

U19

U19

16

Országos III. 1.

Országos III. 1.

Aktív

U19

U19

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

2020/21-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2019/20) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-05-15 09:04

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 20/21

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2019/2020-as évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek ﬁgyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

2019/20 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Csapat szintje 20/21

Megjegyzés

Státusz

2020/21-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2019/20) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-05-15 09:04

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 20/21

Megjegyzés

Státusz

13 / 32

be/SFPHPM01-38546/2020/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2019/2020-as évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek ﬁgyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n
Kérjük, a futsal csapatok rögzítése során vegyék ﬁgyelembe, hogy a 2020/21-es Értékelési elvek 4.2.4. pontja alapján a futsal torna kategória nem támogatott.

2019/20 évadra nevezett férﬁ futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Csapat szintje 20/21

Megjegyzés

Státusz

U11

U11

10

Bozsik téli torna

Megyei bajnokság

Aktív

U13

U13

10

Bozsik téli torna

Megyei bajnokság

Aktív

U15

U15

10

Megyei bajnokság

Megyei bajnokság

Aktív

U17

U17

12

Megyei bajnokság

Megyei bajnokság

Aktív

U20

U20

12

Megyei bajnokság

Megyei bajnokság

Aktív

2020/21-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2019/20) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály
U15

2020-05-15 09:04

Csapat neve
U-15 futsal

Létszám
10

Csapat szintje 20/21
Megyei bajnokság

Megjegyzés

Státusz
Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2019/2020-as évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek ﬁgyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n
Kérjük, a futsal csapatok rögzítése során vegyék ﬁgyelembe, hogy a 2020/21-es Értékelési elvek 4.2.4. pontja alapján a futsal torna kategória nem támogatott.

2019/20 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Csapat szintje 20/21

Megjegyzés

Státusz

2020/21-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2019/20) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-05-15 09:04

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 20/21

Megjegyzés

Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft
Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:
Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft
Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

5 fő

1 500 000 Ft

u7_csapat_2 (N)

U7

5 fő

1 500 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

8 fő

1 500 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

10 fő

1 750 000 Ft

u13_csapat_1 (N)

U13

12 fő

1 750 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

40 fő
40 fő

Teljes elvi támogatás

8 000 000 Ft

U14 (N)

U14

16 fő

Országos II. 1.

6 000 000 Ft

U15 (N)

U15

16 fő

Országos II. 1.

6 000 000 Ft

U12 (N)

U12

16 fő

Országos I.

2 000 000 Ft

U13 (N)

U13

16 fő

Országos I.

2 000 000 Ft

U14 (N)

U14

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

U16 (N)

U16

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

U17 (N)

U17

16 fő

Országos III. 1.

6 000 000 Ft

U19 (N)

U19

16 fő

Országos III. 1.

6 000 000 Ft

U19 (N)

U19

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

144 fő
144 fő

Teljes elvi támogatás

34 000 000 Ft

U11 (N)

U11

10 fő

Bozsik téli torna

500 000 Ft

U13 (N)

U13

10 fő

Bozsik téli torna

500 000 Ft

U15 (N)

U15

10 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

U17 (N)

U17

12 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

U20 (N)

U20

12 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

U-15 futsal (U)

U15

10 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

64 fő
64 fő

Teljes elvi támogatás

7 000 000 Ft

Bozsik

8 000 000 Ft

Férﬁ

34 000 000 Ft

Férﬁ futsal

7 000 000 Ft

Férﬁ

Férﬁ futsal

2020-05-15 09:04
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Végleges produktivitási bónusz
korrekció

0 Ft

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

500 000 Ft

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer
Ft/alkalom)

800 000 Ft

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

500 000 Ft

Csoportvezetői díjazásra (573 600
Ft/évad)

573 600 Ft

Intézményi fesztivál / torna rendezése
(2.000 Ft/csapat/fesztivál vagy torna)

360 000 Ft

Körzeti szervező díja (10.000
Ft/csapat/év)

600 000 Ft

Közös Grassroots fesztivál szervezésre
(50 ezer Ft/alkalom)

100 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

52 433 600 Ft

Jelenlegi különbözet: 9 Ft
Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.

A tehetségbónusz mértéke az Értékelési elvekben meghatározott feltételek teljesülése esetén sportolónkként 500 000 Ft, de egy sportszervezet esetén legfeljebb 2 000
000 Ft.
Tehetségbónusz
Játékos neve

2020-05-15 09:04

Születési
dátum

Versenyengedély
azonosítója

Versenyengedély
kiváltásának
dátuma

Átigazolási
időszak

Átadó sportszervezet
adószáma

Átvevő sportszervezet
adószáma
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2020/21 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

150

10 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sporttáska

15 000 Ft

db

100

15 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 2x1 méter

25 000 Ft

pár

5

25 000 Ft

125 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 3x2 méter

26 000 Ft

pár

5

26 000 Ft

130 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 5x2 méter

28 000 Ft

pár

5

28 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 7x2 méter

60 000 Ft

pár

3

60 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

(UP) taktikai tábla (nagy)

16 000 Ft

db

2

16 000 Ft

32 000 Ft

Sporteszköz

(UP) taktikai tábla (kicsi)

7 400 Ft

db

2

7 400 Ft

14 800 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

pár

180

4 000 Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző mez

nincs

db

200

2 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusmez

10 000 Ft

db

15

10 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusnadrág

10 000 Ft

db

15

10 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés mez

10 000 Ft

db

180

10 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés nadrág

6 000 Ft

db

180

6 000 Ft

1 080 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) jelölőmez

3 000 Ft

db

100

3 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) utazómelegítő

17 000 Ft

szett

191

17 000 Ft

3 247 000 Ft

Sporteszköz

(UP) sorfal

16 000 Ft

szett

4

16 000 Ft

64 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edzőmelegítő

13 000 Ft

szett

200

13 000 Ft

2 600 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) széldzseki

14 000 Ft

db

180

14 000 Ft

2 520 000 Ft

Sporteszköz

(UP) labdatartó háló

4 500 Ft

db

12

4 500 Ft

54 000 Ft

Sporteszköz

(UP) koordinációs létra

10 000 Ft

db

3

10 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

(UP) gát

6 500 Ft

db

36

6 500 Ft

234 000 Ft

Sporteszköz

(UP) koordinációs karika

1 000 Ft

db

13

1 000 Ft

13 000 Ft

Sporteszköz

(UP) szögletzászló

nincs

szett

4

30 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

(UP) bója készlet (30 cm)

8 000 Ft

db

3

8 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

(UP) rúgófal

35 000 Ft

szett

1

35 000 Ft

35 000 Ft

Sporteszköz

(UP) stopperóra

nincs

db

3

10 000 Ft

30 000 Ft

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

vitamincsomag

nincs

csom

180

10 000 Ft

1 800 000 Ft

Vitamin

táplálék kiegészítő

nincs

csom

180

15 000 Ft

2 700 000 Ft

2020/21 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Tarpa Sportcentrum

Nagypálya

Egyéb település

2 000 Ft

100

12

2 400 000 Ft

Tarpa Sportcentrum

Nagypálya világítással

Egyéb település

2 000 Ft

100

12

2 400 000 Ft

Tarpa Sportcentrum

Kispálya

Egyéb település

500 Ft

100

12

600 000 Ft

Tarpa Sportcentrum

Kispálya

Egyéb település

500 Ft

100

12

600 000 Ft

Tarpa Sportcentrum

Terem

Egyéb település

1 000 Ft

200

12

2 400 000 Ft
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2020/21 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Tarpa Sportcentrum

Egyesületünk a felkészítést, edzéseket, valamint a versenyeztetést bérleményként használt Tarpa sportcentrumban szervezi.

Tarpa Sportcentrum

Egyesületünk a felkészítést, edzéseket, valamint a versenyeztetést bérleményként használt Tarpa sportcentrumban szervezi.

Tarpa Sportcentrum

Egyesületünk a felkészítést, edzéseket, valamint a versenyeztetést bérleményként használt Tarpa sportcentrumban szervezi.

Tarpa Sportcentrum

Egyesületünk a felkészítést, edzéseket, valamint a versenyeztetést bérleményként használt Tarpa sportcentrumban szervezi.

Tarpa Sportcentrum

Egyesületünk a felkészítést, edzéseket, valamint a versenyeztetést bérleményként használt Tarpa sportcentrumban szervezi.

2020/21 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kiﬁzetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC1420-01029 DG

Normál

84

11

100 000 Ft

17 500 Ft

1 292 500 Ft

Edző

KPTANC1617-144 RS

Normál

84

11

80 000 Ft

14 000 Ft

1 034 000 Ft

Edző

1290UEFA B UKRAJNA VGY

Normál

84

11

120 000 Ft

21 000 Ft

1 551 000 Ft

Edző

KPTANC1605-02358 KR

Normál

84

11

60 000 Ft

10 500 Ft

775 500 Ft

Edző

KPTANC1820-03426 KN

Normál

84

11

60 000 Ft

10 500 Ft

775 500 Ft

Edző

KPTANC1619-12527 IGY

Normál

84

11

80 000 Ft

14 000 Ft

1 034 000 Ft

Edző

TANC1535-02150 TI

Normál

84

11

120 000 Ft

21 000 Ft

1 551 000 Ft

Edző

KPTANC1619-02535 TT

Normál

84

11

80 000 Ft

14 000 Ft

1 034 000 Ft

Edző

KPTANC1605-02360 LB

Normál

84

11

60 000 Ft

10 500 Ft

775 500 Ft

Edző

KPTANC1719-0323 GR

Normál

84

11

60 000 Ft

10 500 Ft

775 500 Ft

Edző

VERES CS

Normál

84

11

80 000 Ft

14 000 Ft

1 034 000 Ft

Egyéb

Sport szervező

Normál

120

12

230 000 Ft

40 250 Ft

3 243 000 Ft

Sportszervező

228 SL

Egyéb

120

12

230 000 Ft

0 Ft

2 760 000 Ft

Egyéb

Bozsik Csoportvezető

Normál

40

10

46 000 Ft

8 050 Ft

540 500 Ft

Egyéb

Bozsik Intézményi Sz.

Normál

10

10

10 000 Ft

1 750 Ft

117 500 Ft

2020/21 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Sport szervező

A rendezvények szervezése, háttér biztosítása. Kapcsolattartás szövetséggel, egyesületekkel.

228 SL

Az Elnök megbízásából az egyesület képviselete, az IFA rendszer kezelése, versenynaptár összeállítása és kezelése, a felkészülés, versenyzés
összehangolása, szervezése, logisztika irányítása, utazás, étkezés, szállás, technikai háttér biztosítása.

Bozsik Csoportvezető

A Bozsik csoport tevékenységének irányítása, a rendezvények szervezése, a csoport egyesületeivel, a régió Bozsik irányítókkal
kapcsolattartás,adminisztráció.

Bozsik Intézményi Sz.

a Bozsik Intézményi Csoport szervezése, a csoport tagjaival kapcsolattartás, a rendezvényekre mozgósítás

2020-05-15 09:04
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2020/21 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1420-01029 DG

MLSZ Grassroots C

U17

8

20

KPTANC1617-144 RS

MLSZ Grassroots C

U16

8

25

1290UEFA B UKRAJNA VGY

UEFA B

U15

8

18

KPTANC1820-03426 KN

MLSZ Grassroots C

U14

8

18

KPTANC1619-12527 IGY

MLSZ Grassroots C

U14

8

18

KPTANC1605-02358 KR

MLSZ Grassroots C

U11

8

12

KPTANC1605-02360 LB

MLSZ Grassroots C

U9

8

12

TANC1535-02150 TI

MLSZ Grassroots C

U12

8

18

KPTANC1619-02535 TT

MLSZ Grassroots C

U19

8

18

KPTANC1719-0323 GR

MLSZ Grassroots C

U8

8

12

VERES CS

Erőnléti edző

U12

8

18

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

17 192 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

4 500 000 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

4 000 240 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8 400 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

4 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

18 293 500 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

56 686 540 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
50 860 585 Ft

2020-05-15 09:04

Ell. szerv. ﬁz. díj
524 336 Ft

Közreműködői díj
1 048 670 Ft

Teljes támogatás (Ft)
52 433 591 Ft

Önrész (Ft)
5 825 955 Ft

Elszámolandó összeg
57 735 210 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
58 259 546 Ft
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Képzés
2020/21 évad - Kérelmező által igényelt képzések költsége
Képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása a 2020/21-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-05-15 09:04

Ell. szerv. ﬁz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
Képzés fejlesztése

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek ﬁzetendő díj

Összesen

Tárgyi előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

208 730 Ft

208 736 Ft

104 368 Ft

313 098 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 048 670 Ft

1 048 672 Ft

524 336 Ft

1 573 006 Ft

Összesen

1 257 400 Ft

1 886 104 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

A Sport Fejlesztési Pályázat előkészítése, elkészítése, a megvalósítás ﬁgyelemmel kísérése.

Utánpótlás-nevelés

A Sport Fejlesztési Pályázat előkészítése, elkészítése, a megvalósítás ﬁgyelemmel kísérése.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (1) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, 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, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot
jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Tarpa, 2020. 05. 15.

2020-05-15 09:04
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tóth Pál Tamás (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 tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeget, ezen belül
a labdarúgás sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind
pedig az igazolások kiállításakor ﬁgyelembevételre kerül;
4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló
kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján
nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
5. 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;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látványcsapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszaﬁzetési kötelezettséget állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;
8. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi
támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszaﬁzetési kötelezettségének
nem tett eleget;
9. tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet, és kijelentem,
hogy ismerem a közvetítő igénybevételének jogszabályban meghatározott következményeit;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll végelszámolási eljárás alatt, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban. Vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
15. 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;
16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt
adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4.
§ 40a. pontja ﬁgyelembevételével tettem meg;
18. 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;
19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
1. 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 - a jogszabályban meghatározott
esetben - 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;
2. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig a
tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megﬁzetem;
3. 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 ingyenesen vagy kedvezményes áron
biztosítom;
4. 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;
5. 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 ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre;
6. 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;
7. 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;
20. 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.
21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználása során kötelező jelleggel
bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban
foglalt előírásokat betarto. Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak nem megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy annak érintett része nem
fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és – amennyiben felmerül – kamatait visszaﬁzetem;
23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Labdarúgó Szövetség jogosult, a sportszervezet az elszámolási
kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget;
24. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő
közzétételi kötelezettségnek eleget teszek;

Kelt: Tarpa, 2020. 05. 15.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Tóth Pál Tamás, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Tarpa Sport-Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Tarpa Sport-Club
☐ 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 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
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő

önerő típusa

☐ nincs3
☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll hivatásos sportszervezet
használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a
hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül
sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott
hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megﬁzetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a
szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos
összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és
diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan5
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
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a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.6]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §
40a. pontja ﬁgyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti
jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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: Tarpa, 2020. 05. 15.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével

összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és

szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet
kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
5 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
6 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a
külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
7 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
8 Lásd a 3. pont szerint!
9 Lásd 5. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

2020-05-15 09:04

28 / 32

be/SFPHPM01-38546/2020/MLSZ
Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-02-24 14:42:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-02-24 14:35:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-02-21 14:52:05
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2020-05-11 09:32:44
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2020-05-11 09:30:27

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2020-02-26 14:34:54
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2020-05-15 09:03:15

Kelt: Tarpa, 2020. 05. 15.
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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

-100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Egy sportfejlesztési programon belül nem lehet pályázni működés és ingatlan jogcímekre! Amennyiben szeretne ingatlanra és működési jogcímekre is pályázni, hozzon létre egy új
sportfejlesztés programot az "SFP" -> "Áttekintés" menüpontban található Ingatlan felhasználó létrehozás gombra kattintva

Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

10 123 684 Ft

104 368 Ft

208 730 Ft

10 436 781 Ft

4 472 906 Ft

14 805 320 Ft

14 909 688 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

10 123 684 Ft

104 368 Ft

208 730 Ft

10 436 781 Ft

4 472 906 Ft

14 805 320 Ft

14 909 688 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

50 860 585 Ft

524 336 Ft

1 048 670 Ft

52 433 591 Ft

5 825 955 Ft

57 735 210 Ft

58 259 546 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

60 984 269 Ft

628 704 Ft

1 257 400 Ft

62 870 372 Ft

10 298 861 Ft

72 540 530 Ft

73 169 234 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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)
alairasicimpeldany_1582551341.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2020-02-24 14:35:41) 1f19f55521278efe86b073eb6a9f89ba6061672ﬀda3f311117ad7b19f3ad11b
Egyéb dokumentumok
alairasicimpeldany_1582723924.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2020-02-26 14:32:04) 1f19f55521278efe86b073eb6a9f89ba6061672ﬀda3f311117ad7b19f3ad11b
alapitookirat_1582551374.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-24 14:36:14) 6ee420fecfd80ab6d3a3daece41124424eb8f7ecf06922513b8f95d1ea51e36d
torvenyszeki_1582723949.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2020-02-26 14:32:29) a2dd69035e231d0b06cbc3e4acc6a3cb39a8553a13dae15791fdd4ba797f6e85
helyiadohat.igazolasa_1582724094.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2020-02-26 14:34:54) c80c0eb1a74c0f28d2c3f4130bc0a4905ad77e227459ﬀd4715274f7c8a93cd7
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1589182227.pdf (Hiánypótlás melléklet, 348 Kb, 2020-05-11 09:30:27) 8866664555e5f4ab8c5d1b1bd2edc305d6ecb8bc928cd853147f1cf5e0f40c71
emmi_nyilatkozat20200225094320_1582623482.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2020-02-25 10:38:02) 0059f40b02c994de281d932e940b626dd3ac7e1a93f463cec69e94ea10fac836
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
torvenyszeki_1582551746.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2020-02-24 14:42:26) a2dd69035e231d0b06cbc3e4acc6a3cb39a8553a13dae15791fdd4ba797f6e85
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat
palyazatidijbeﬁzetese_1556196047_1589182364.pdf (Hiánypótlás melléklet, 141 Kb, 2020-05-11 09:32:44) 092d49382b82fd2c9ddee476b8000149d3e45c47fb6ed95367f75f7622b5502e
palyazatidijbeﬁzetese_1556196047_1582623467.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2020-02-25 10:37:47) 092d49382b82fd2c9ddee476b8000149d3e45c47fb6ed95367f75f7622b5502e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_38546_20200221_1582293125.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2020-02-21 14:52:05)
b50a6eab6e7ﬀdf6f90b04783e9120de1c917a76399791452df0f7b089dbace5
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
kombikazanarajanlat_1589526176.pdf (Hiánypótlás melléklet, 57 Kb, 2020-05-15 09:02:56) 0c2a043b766ac5d4aae16efa491e70fbb9072fb625de002b172f9a9238c3d837
oltozopadarajanlat_1589526195.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2020-05-15 09:03:15) 6674d9c316f1c67ba2dbb826eee0bcef94adf60db17e62312b60ba0278b46d62
tocaajanlat_megrendelo_mlsz_2020_01_31_palyazathoz_signed_1582703291.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-26 08:48:11)
89b911acc29331f124902b0dc76d5fca28c87d4a95fdc11054eb11093e99a0c7

2020-05-15 09:04
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