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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Anger Réti SFAC 1900 Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

SFAC 1900 SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

814

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei III. oszt. v. alatta Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Egyéb

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18980206-1-08

Bankszámlaszám

11996004-06492511-10000001

Nem jogosult

Nincs
Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9400

Helység

Sopron

Út / utca

Csengery utca

Házszám

42

Irányítószám

9400

Helység

Sopron

Út / utca

Csengery utca

Házszám

42

Telefon

+36 30 645 71 60

Fax

-

Honlap

www.sfac1900.hu

E-mail cím

sfac1900@gmail.com

E-mail cím

koep2001@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kocsis Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 20 745 52 25

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kocsis Tamás

+36 30 645 71 60

E-mail cím
sfac1900@gmail.com

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

2015-04-29 14:42

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,5 MFt

0,3 MFt

0,4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6,8 MFt

7,2 MFt

8,5 MFt

Egyéb támogatás

0,8 MFt

0,8 MFt

0,8 MFt

Összesen

8,6 MFt

8,8 MFt

10,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,75 MFt

1 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,3 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

1 MFt

1 MFt

2,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,7 MFt

3 MFt

4,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,2 MFt

3,5 MFt

1,5 MFt

Összesen

7,65 MFt

8,8 MFt

10,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

7,65 MFt

8,5 MFt

10,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,3 MFt

0,3 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)

84 592 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 215 691 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-29 14:42
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az Anger réti SFAC 1900 Sport Egyesület női labdarúgó szakosztálya jelenleg 45 fő utánpótláskorú labdarúgót számol. 17-19 éves korig a felnőtt Női NBII.
nyugati csoportjában szerepelnek, ahol az előkelő 5. helyet szerezték meg. U17-es női labdarúgókat őszre sikerült toborozni és a megyei szövetség által
kiírt fél pályás bajnokságban elindítani és versenyeztetni a tavaszi szezonban. 2015/2016. idényben szeretnénk az U17-es bajnokságban részt venni majd a
csapattal. Fiú utánpótlás csapatunk még nem volt, 2014/2015 szezonra volt meghatározva fiú utánpótlás csapat létrehozása és labdarúgók toborzása. Ennek
maradéktalanul eleget téve jelenleg 25 fiú labdarúgót számolhatunk, 7-9-11 éves korosztályokban. Tavalyi évben el nyert TAO támogatásból sikeresen el
tudtuk látni őket csapat szereléssel, labdákkal, egyéb kiegészítőkkel. Edzés látogatottságuk elmondható hogy nagyon pozitív ugyanis 100%-os a
foglalkozásokon való részvételük. Jövő évi tervek között tartjuk számon a bozsik programban való nevezést és egyéb barátságos mérkőzések tornákon való
részvétel és saját torna szervezése is.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Pályázatunkra nem releváns.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projekt időtartama: 2015 Augusztus - 2016 Július 2015. Augusztus edzőtábor és nyári toborzó tábor. 2015. Augusztus Felkészülési mérkőzések. 2015.
Szeptember - 2016 Április őszi és tavaszi szezon alatt heti 3x edzés és bajnoki mérkőzések. 2015. Téli holt idő, teremben való edzések és terem tornákon
való részvétel.

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 program alatt el nyert forrásból tudtuk fedezni a legnagyobb kiadásunk egyikét az utazási költséget, melynek segítségével bajnokság alatt
zökkenő mentesen zajlottak a csapatok utazásai. Nyári toborzó tábort tudtunk létrehozni és 25 fiú labdarúgóval tudtuk bővíteni egyesületünk létszámát.
Egységes ruha boxokat vásárolhattunk a csapat tagjainak. Fiú utánpótlás bázisunk növelését szeretnénk folytatni a következő programmal és bajnokságban
szerepeltetni a csapatot. Női labdarúgóink között U17-es csapatunkhoz érkeztek új játékosok és ezt a tendenciát szeretnénk követni, hogy minél nagyobb
bázis számmal bírjon a szakosztály.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
2014 nyarán napközis toborzó tábor szervezésével 25 fiú labdarúgó érkezett hozzánk, szeretnénk bővíteni a létszámot. U17-es női csapatunkhoz is érkeztek
labdarúgók és a nyár folyamán tag toborzót tartunk ennél a csapatnál is. Szeretnénk egyaránt a fiúkat és lányokat meg mozgatni és meg szerettetni a
labdarúgást.

2015-04-29 14:42

4 / 24

be/SFP-9307/2015/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 14:42
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Pályatartozék

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
Kapu

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

db

4

30 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
120 000 Ft
120 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
Kapu

Indoklás
Fiú utánpótlás csapatunk számára szeretnénk kis kapukat vásárolni a pályázat segítségével, mivel jelenleg a
telephelyünkön nem áll rendelkezésre kis méretű kapu.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

83 746 Ft

846 Ft

0 Ft

84 592 Ft

36 254 Ft

120 000 Ft

120 846 Ft

2015-04-29 14:42
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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

2015-04-29 14:42

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U7

SFAC 1900 SE

6

Bozsik egyesületi

U9

SFAC 1900 SE

14

Bozsik egyesületi

U11

SFAC 1900 SE

14

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 14:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve
SFAC 1900 SE

Létszám
18

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

országos női UP

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
343594

2015-04-29 14:42

Versenyző neve
TÖRÖK KITTI

Átvevő sportszervezet
1. FC. FEMINA 93. SPORTEGYESÜLET

Átigazolás időpontja
2014.07.24

Tehetségbónusz
25%

9 / 24

be/SFP-9307/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 14:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 14:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-04-29 14:42

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

ruha box

szett

50

12 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

50

5 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

rövid nadrág

db

50

4 500 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

mez

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

nadrág

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

50

2 500 Ft

125 000 Ft

Sportfelszerelés

megkülönböztető mez

db

25

1 500 Ft

37 500 Ft

Sporteszköz

labda

db

30

10 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

bólya

csom

2

5 000 Ft

10 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Anger réti Sporttelep

Élőfüves pálya

1 500 Ft

40

10

600 000 Ft

MKB Aréna

Sportcsarnok

16 000 Ft

10

1

160 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Anger réti Sporttelep

Önkormányzati kézben levő pálya, hozzájárulást kell fizetnünk a használatért.

MKB Aréna

Privát kézben lévő sportcsarnok a téli felkészülési időben szeretnénk edzeni a helyszínen.

2015/16 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

359708

Normál

40

12

65 000 Ft

18 200 Ft

998 400 Ft

Edző

0746

Normál

40

12

30 000 Ft

8 400 Ft

460 800 Ft

Edző

TANC1407-00785

Normál

40

12

30 000 Ft

8 400 Ft

460 800 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

359708

UEFA A

U17

10

18

0746

UEFA B

U11

10

14

TANC1407-00785

Egyéb

U9

10

14

2015-04-29 14:42
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 767 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

3 800 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

760 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 920 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

10 147 500 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

9 123 534 Ft

92 157 Ft

0 Ft

9 215 691 Ft

2015-04-29 14:42

Önrész (Ft)
1 023 966 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

10 147 500 Ft

10 239 657 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-04-29 14:42
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-04-29 14:42
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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

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-04-29 14:42

Feladat leírása
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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: Sopron, 2015. 04. 29.

2015-04-29 14:42
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kocsis 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 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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Sopron, 2015. 04. 29.

2015-04-29 14:42
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-04-29 14:42
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Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-21 16:46:48

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:
2015-04-21 16:47:27

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:
2015-04-21 16:47:44

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:
2015-04-29 14:33:44

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:36:14

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:36:31

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Sopron, 2015. 04. 29.

2015-04-29 14:42
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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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

0

3

5

67%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

3

5

67%

Edzőtáborok száma

db

0

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

15

20

33%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

U11

fő

0

14

18

29%

U9

fő

0

14

18

29%

U7

fő

0

6

8

33%

Egyéb indikátorok

2015-04-29 14:42
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

83 746 Ft

846 Ft

0 Ft

84 592 Ft

36 254 Ft

120 000 Ft

120 846 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

83 746 Ft

846 Ft

0 Ft

84 592 Ft

36 254 Ft

120 000 Ft

120 846 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

9 123 534 Ft

92 157 Ft

0 Ft

9 215 691 Ft

1 023 966 Ft

10 147 500 Ft

10 239 657 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

9 207 280 Ft

93 003 Ft

0 Ft

9 300 283 Ft

1 060 220 Ft

10 267 500 Ft

10 360 503 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-04-29 14:42

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)
sfacalairasicimpeldany_1429627647.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 16:47:27)
325fb8405a524419582c477e27e563cec1b9c965388254ea98133dcd92071450
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
sfachatosagiigazolas_1429627594.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 16:46:34)
8d17e107c9234f7f4b89be1c7ade3589b94abe1ce58a03aa2bf6cc59caac7b71
sfachatosagiigazolas2_1429627608.jpg Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-21 16:46:48)
389c642e24fb3eb39a2eb9429e19a3288a41caec25922065ba7b30fe54292e1d
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazolasig.szolg.dij_1430310824.jpg Szerkesztés alatt, 389 Kb, 2015-04-29 14:33:44)
4713c301262c9faf674d9667636d303045a94e348203a350b09f6efbc603819b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_anger_reti_sfac_1900_soprt_egyesu_1429627664.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-21 16:47:44)
e6585082d3182bc61750487072ec6658cf4ff7b58a82c2675a83020b603e6479
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
nemrelevans_1430310974.jpg Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2015-04-29 14:36:14) 7529167b24275a4fceafc45c7f39c46433d575a2c955531a2b5a8b7183f2f10c
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
nemrelevans_1430310991.jpg Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2015-04-29 14:36:31) 7529167b24275a4fceafc45c7f39c46433d575a2c955531a2b5a8b7183f2f10c
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