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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Soproni FAC 1900 Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

SFAC 1900 SE

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

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

814

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Egyéb

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18980206-1-08

Bankszámlaszám

59100803-11047746-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9400

Város

Sopron

Közterület neve

Gensel Ádám

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9400

Város

Sopron

Közterület neve

Gensel Ádám

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 371 85 44

Fax

Honlap

www.sfac1900.hu

E-mail cím

sfac1900@gmail.com

E-mail cím

sopronifac@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Gőbl Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 371 85 44

2017-07-20 09:26

1 / 26

be/SFPHPM01-17307/2017/MLSZ
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

ifj. Kocsis Tamás

E-mail cím

+36 30 645 71 60

sfac1900@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Anger Sporttelep 1.pálya

Nagy f.p.

9400
Sopron
Balfi utca
156

5359/1

56*102

Egyéb

50

0 Ft

10

Anger Sporttelep 2. pálya

Nagy f.p.

9400
Sopron
Balfi utca
156

5359/1

62*103

Egyéb

58

0 Ft

10

Krasznai Ferenc Sportcsarnok

Edzőterület

9400
Sopron
Ady Endre út
5

K44ER-915

40*20

Bérelt

32

8 000 Ft

4

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Edzőterület

9400
Sopron
Ferency János utca
2

K097R-415

40*20

Bérelt

24

6 000 Ft

4

Belvárosi Csarnok

Edzőterület

9400
Sopron
Csengery utca
56

KLV1R-415

40*20

Bérelt

24

6 000 Ft

4
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0,4 MFt

0,4 MFt

0,9 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,8 MFt

6 MFt

8,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,2 MFt

29,4 MFt

30 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Összesen

12,4 MFt

37,3 MFt

41,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3 MFt

9,4 MFt

19 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

2,9 MFt

4,9 MFt

Anyagköltség

2 MFt

3 MFt

4,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,5 MFt

5 MFt

6,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3 MFt

17 MFt

6,6 MFt

Összesen

12 MFt

37,3 MFt

41,1 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

5 394 975 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 462 638 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

8 595 409 Ft

0 Ft

Általános képzés

356 784 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
’’A SOPRONI FUTBALL HAGYOMÁNY KÖTELEZ’’ - ezzel a mottóval vágott bele az egyesület menedzsmentje 2015. nyarán az akkor 115. éves fennállásra visszatekintő ’’SFAC’’ 1900-ban
alapított ( Soproni Futball Atlétikai Club ) egyesület felemelésébe. A SFAC szellemiséget ápoló egyesületet két évnyi szünetelés után 2003 decemberében alapította újra Kocsis Tamás elnök,
aki a patinás klubot 2004 - 2016 között 12 éven át irányította. Az egyesület kezdetben senior labdarúgó szakosztályával szerepelt a megyei 3.-osztályban, majd 2008-ban NŐI NB 2-es
szakosztállyal gazdagodott. A női szakosztály üzemeltetése szinte az egyesület teljes erejét felélte, de nem volt hiába való a küzdelem a sikeres üzemelésért, mert a szakosztály három
bronzérmes helyezést is elért az NB 2-ben. 2012-től kezdődően már a TAO-s pályázati források is segítették az üzemelést. Fiú utánpótlás kiépítése 2014. őszén indult el. A gyermek utánpótlás
szakosztály épülése UEFA A licences edző Horváth György munkába állása után erősödött meg. A klub épülésének következő fontos mérföld köve Gőbl Gábor érkezése adta. A korábbi NB 1es soproni futball irányítója révén egy erős vízióval és tervekkel rendelkező agilis sportvezető vette át a SFAC irányítását. 2015-ben az általa a klubhoz szerződtetett edzők és fiatal labdarúgók
érkezése felvillanyozta a klub híveit, a soproni labdarúgás egy pólusúvá alakult közegét. Sopron megyei jogú, egyre fejlődő város, ahol a lakosság és a gyermek létszám ütemesen nő! 2016.
tavaszán, nyarán sikeres toborzók révén, és az edzők egyéni vonzásának köszönhetően 2016. nyarára kialakult a mai utánpótlás szerkezet és gyermek létszám. A Bozsik korcsportok csapatai
feltöltve, és U14, U16, U18 csapattal versenyzik a immár a SFAC a megyei 2. osztályban. Létesítmény helyzetünk:Márc-nov-ig az UP. az Anger két füves pályáján edz és mérkőzik. Nov.-febr.ig az edzések három torna csarnokban zajlanak. Az Anger sporttelep erősen fejlesztésre szorul. Ennek tárgyában a megyei jogú város vezetésének kezében van a kompetencia. Felnőtt
csapatunk sikeres amatőr licenc birtokában a megyei első osztályba készül 2017. júliusától. A csapat vezeti a megye 2. soproni csoportját. 2017. július 1-től megállapodtunk egy UEFA PRO
licences sport-szakemberrel, aki szakmai igazgatóként fő állásban irányítja majd a Soproni FAC képzés rendszerét. A szakmai igazgatótól klub játékosainak magas szintű
versenyképességének növelését és a csapatok eredményessé tételét várjuk majd.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A szerény mértékű ingatlan beruházást az egyesület által használt Anger Sporttelepen kívánjuk megvalósítani. Ezen a sporttelepen a tulajdonos önkormányzatnak az elmúlt 20 évben nem volt
módja lehetősége felújítani, beruházni. Az elképzelésünk a következő: 1. Teljes értékű futball pálya visszaállítás: 1990-es évek közepén egy országos diák atlétikai verseny megrendezése
okán a sporttelep centerpályából, - az öltözők felőli oldalon - a pálya hosszanti oldalán elvettek, mintegy 10 méter széles sávot, több mint 100 méter hosszan. Ezáltal a sporttelep centerpályája
megszűnt létezni, mint felnőtt mérkőzésekre hitelesíthető labdarúgó pálya. Ennek az azóta egyébként nagyrészt tönkre ment 100 méteres rekortán pályának a megszüntetését, a terület
labdarúgásra történő visszaállítását kezdeményezzük e pályázat keretében. A fejlesztés műszakit tartalma: 105 méter x 12 méter széles labdarúgó gyepfelület kialakítása. Megvalósítás
ütemezése: 2018. június 1 - július 30. 2. 4 öltöző vizesblokk felújítását szeretnénk megvalósítani a 2017/18-as pályázati periódusban. Műszaki tartalom: 4 öltözőt kiszolgáló zuhany, mosdó és
toalett új szaniterekkel történő ellátása, valamint hidegburkolatok lerakása. Megvalósulás ütemezése: 2018. június 1. - június 30 között. 3. Területrendezésre céljára adunk be még kérelmet. A
sporttelep öltöző épület előtti részének rendezetlen járófelületének ( csapadékos időben sáros pocsolyás ) térkövezését, továbbá a két pálya közötti gyalogos sáv letérkövezését szeretnénk
megvalósítani. A fejlesztés műszaki tartalma: 300 négyzetméternyi járófelület letérkövezése. A megvalósulás ütemezése: 2018. március 16.-április 5. között. A fenti beruházások
megvalósításának lényeges eleme a tulajdonos önkormányzat akarata illetve önrész forrás biztosítása. A pályázat beadásának idejében 2017. április végén e tekintetben releváns
információval még nem rendelkezünk. A tervek véglegesülése 2017. május-június hónapok során dől majd el.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Egyesületünk a 2017/2018-as szezonra nyújtotta be támogatási kérelmét. A 2015/16-os szezon a klub újjászületésének éve volt. A 2016/17-es szezont az elrugaszkodás évének tekintjük. Az
elrugaszkodást sikeresen teljesítette az egyesület. 2017. februárban hivatalosan is elköszöntünk a korábbi nem túl fényesen csengő „Anger réti kicsinyítő név” megjelöléstől és Anger réti SFAC
1900 SE helyett, immár Soproni FAC 1900 SE-ként szerepelünk az MLSZ versenyekben és adjuk be TAO-s pályázatunkat! A Soproni FAC felnőtt fiataljai hamarosan ismét bajnoki címet
ünnepelhetnek és immár a megye 1-ben szerepelhet a klub utánpótlása is. Ez további komoly feladatokat ró az egyesület vezetésére. Nem marad el ezúttal sem a gyermektoborzás, majd jön
az igazolások, nevezések időszaka: 2017.jún.20 -2017.júl.30. Felkészülési edzés periódus, nyári napközis rendszerű táborozás lebonyolítása: 2017. július 10. – aug.10. Bajnoki szereplés őszi
szezon: 2017.aug.01.- 2017.nov.30 Téli tornák, edzőmérkőzések rendezése, idegenbeli tornákon való részvétel. 2017.dec. 01.- 2018. febr. 20. Tavaszi szezon: 2018. március 01-június 10-ig.
Az elnyert támogatás mértékéig a létesítményfejlesztő beruházások megvalósítása, dologi kiadások, sporteszközök, sportruházatok, mikrobusz beszerzése folyamatos. A szezon során
folyamatos a kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal és az MLSZ-el, mindez folyamatos 2017.júl.01- 2018.jún.30. között is. A személyi jellegű és utánpótlás
ráfordítások a partneri támogatói szerződések létrejöttét követően folyamatosan kerülnek kifizetésre. Jók a kilátásaink, hiszen nagy árbevételű komoly foglalkoztatási létszámmal és gazdasági
erővel rendelkező vállalatokkal állunk kapcsolatban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Soproni FAC 1900 SE 2015 év nyarán elindított klubfejlesztési programja és stratégiai cél kitűzése tökéletesen egybe esik az MLSZ sportág fejlesztő célkitűzéseivel. Minél több gyermeket és
ifjút bevonni a mindennapos labdarúgás vérkeringésébe. Olyan szervezett létrehozása, amely mindezen folyamatokat működésbe hozza, fenntartja, magas minőségű szakmai és pedagógiai
munkát, valamint közösség építését, nem utolsó sorban élményeket valósít meg. A klub 117 éves történelme során több ízben is Sopron legnépszerűbb labdarúgó egyesülete volt. (1900-1945,
valamint az 50-60-as évek, legutoljára pedig 1995-1999 között) A SFAC vezetésének azonban nem az célja, hogy az egyesület ismét a legnépszerűbb legyen! A cél az, hogy a soproni és
Sopron környéki fiatal labdarúgók számára otthont, stabil játéklehetőséget teremtsünk! Sopronnak szüksége van arra, hogy mielőbb saját bázisán újra NB III-as csapata legyen. Manapság
kizárólag a városon kívül eső érdekek és körülmények alakították a soproni labdarúgás ügyét. Ilyen, körülmények mellet a jövő nem biztosított a sportág számára. Megteremtettük a
fejlődéshez szükséges szervezeti alapokat, rendelkezünk azon edzőkkel, akik a stratégia megvalósításában mindennapi munkájukkal hozzájárulnak. Azon edzők, akik nem az UEFA licences
edzői végzettséggel bírnak, igyekszünk biztosítani a továbbképzésüket. Ezen edzőket is felkészültnek tartjuk! Motiváltságuk semmivel sem kisebb a licences kollégákhoz képest. A klub
menedzsmentje cselekvő és szervező képesség tekintetében közel professzionális. Facbook közösségét 3400-an figyelik. A klub média jelenléte a helyi sajtóban felülreprezentált. További
gyermekek bevonására minden lehetőség adott. Pályázatunk elfogadása esetén növelni tudjuk a szakember gárdánkat, megteremtjük ovifoci csoportot is. Az elmúlt években a Sopronban
megvalósult létesítmény fejlesztések ( 2 műfüves n. és k. p.) megteremtették a lehetőségét, hogy a sportág humán létszám tekintetben is tovább fejlődhessen. Bízunk abban, hogy ezen
infrastruktúrák részleges használatához a Soproni FAC is hozzájuthat. E tekintetben reméljük az együttműködést az SC Sopron kiemelt UP nevelő egyesülettel. A klub vezetőinek,
munkatársainak, játékosainak egyértelmű célja egy hagyományos lokális alapokon álló klubmodell, ami támaszkodik egy jó 200-220 fős saját UP képző rendszerre! Csapatainkat saját
játékosokkal ellátni képes a lehető legmagasabb szintű osztályban szereplő, de amatőr státuszú felnőtt csapattal zárja modelljét.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Az elmúlt évben a magyar válogatott EB döntős szereplése révén a labdarúgás népszerűsége növekedett! Ezzel egyidejűleg a nagy történésektől függetlenül lokális szinten a Soproni FAC
1900 SE népszerűsége is megugrott, hiszen azt a városunk legpatinásabb és széles körben ismert klubja 2 év alatt 2 osztályt lépett előre és immár a megyei első osztályban fog szerepelni, ott,
ahol soproni csapat utoljára jó 20 éve nem szerepelt! Egyesületünkről szóló híradások, fényképek rendre megjelennek a kisalfoldifoci.hu, kisalfold.hu, mindenamisopron.hu, cyberpress.hu,
nb1.hu weblapokon. A 2014 – 2016. közötti zajlott klubunk fejlesztését célzó TAO támogatási program megvalósítása folyamatos, hiszen a 2 éve a nulláról kezdett szisztematikus építkezés
jóvoltából ma 160 gyermek és 40 felnőtt labdarúgónk van. Ez nem véletlen, hiszen előnyös helyzetben vagyunk. Sopron szintű nagyvárosban, ahol több a gyermek, mint 10 évvel ezelőtt! A
pályázható összeggel olyan folyamatokat kívánunk serkenteni mely tökéletes összhangban van az MLSZ fejlesztési irányával és hatékonyan szolgálja a sportágunk hosszú távú érdekeit! Az új
programtól technikai és infrastrukturális szakmai feltételek további javulását, üzemszerű működésünk biztosítását remélhetjük és köszönhetjük. 2017/18-as szezonra benyújtott sportfejlesztési
programunk MLSZ általi támogatása lehetőség a megvalósulásra! A Soproni FAC számára adottak a lokális környezetben a klub céljaival és stratégiájával azonosuló gazdasági szereplőkkel
meglévő kapcsolatok, melyek révén a TAO-s támogatási szerződéseinket megköthetjük! Az immár 117 éves soproni futball hagyomány kötelez! ’’Hajrá fiúk piros fehérek, vár ránk az ékes
diadal’’ - idézet a klub indulójából!
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Vezetőedző

Edző

UEFA B

Normál

120

10

100 000 Ft

22 000 Ft

1 220 000 Ft

Szakmai Igazgató

Edző

UEFA Pro

Normál

160

10

350 000 Ft

77 000 Ft

4 270 000 Ft

Erőnléti Edző

Egyéb

Nem
releváns

Normál

120

10

70 000 Ft

15 400 Ft

854 000 Ft

Kapusedző

Egyéb

Nem
releváns

Normál

120

10

70 000 Ft

15 400 Ft

854 000 Ft

Technikai vezető

Egyéb

Nem
releváns

Normál

120

10

80 000 Ft

17 600 Ft

976 000 Ft

Gondnok

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

10

50 000 Ft

11 000 Ft

610 000 Ft

Autóbusz vezető

Egyéb

Nem
releváns

Normál

120

10

80 000 Ft

17 600 Ft

976 000 Ft

Másodedző

Edző

UEFA B

Normál

80

10

80 000 Ft

17 600 Ft

976 000 Ft

1000

80

880 000 Ft

193 600 Ft

10 736 000 Ft

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

Oklevél azonosítója

Vezetőedző

266

Szakmai Igazgató

39

Másodedző

652

Beszerzés folyamatban

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
5 341 025 Ft

2017-07-20 09:26

Ell. szerv. fiz. díj
53 950 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
5 394 975 Ft

Önrész (Ft)
5 394 975 Ft

Elszámolandó összeg
10 736 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
10 789 950 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

35

17 000 Ft

595 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

25

16 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

50

4 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

8 000 Ft

320 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

2

180 000 Ft

360 000 Ft

Személyszállítási eszköz

kisbusz (9 fős) új

db

1

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

1

22 000 Ft

22 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

szett

35

17 000 Ft

595 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

50

4 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

25

9 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusfelszerelés

szett

3

11 000 Ft

33 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

3

7 000 Ft

21 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

25

13 000 Ft

325 000 Ft

Informatikai beruházás

honlap fejlesztés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

21 000 Ft

21 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet nadrág 3/4-es

db

25

7 000 Ft

175 000 Ft
14 842 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

edzőmelegítő

A megjelölt mértékben szükséges edzőt biztosítanunk a képzettek számára. Nem kell mindenki számára új szerelés, hiszen a tavalyi szezon
ruházatának jó része még használatban tartható.

mérkőzésgarnitúra

A mérkőzés szerelések tekintetében sem kell teljes körűen sportruházatot biztosítani a labdarúgóink számára, de a jelzett mennyiség beszerzése
indokolt!

edző póló

A jelzett edző póló mennyiség beszerzése indokolt!

labda

A megjelölt 80 db labda beszerzése indokolt!

számítógép, laptop

A klub nem rendelkezik ilyen eszközzel. Egy a már ismert mértékűvé fejlődött városi kis egyesület esetében indokolt 2 db lap top beszerzése.

kisbusz (9 fős) új

A Soproni FAC 1900 versenyző csapatainak támogatására szükséges egy elsősorban a Bozsik kor osztályokat szállító kisbusz üzemeltetése.
Versenyző létszámunk alapján és a megyei bajnokságban Sopron földrajzi elhelyezkedése okán (85 km távolság a megye székhelytől, amely
városban és körülötte összpontosul a többi versenyző egyesület zöme ) indokolt egy 9 fős kis busz beszerzése.

kapu 7x2 méter

Szakmai stábunk kérése alapján igényeljünk a beszerzési rovatban a 7 x 2 méteres hordozható kaput.

kapuháló 7x2 méter

A hordozható kapura háló is szükséges.

utazómelegítő

Felnőtt csapatunk egységesítése és felszerelése a csapat megjelenéshez szükséges.

sportszár

Felnőtt csapatunk egységesítése és felszerelése a csapat megjelenéshez szükséges.

sporttáska

Felnőtt csapatunk egységesítése és felszerelése a csapat megjelenéshez szükséges.

kapusfelszerelés

Kapusaink számára elengedhetetlen az új kapusfelszerelése.

kapuskesztyű

Kapusaink számára elengedhetetlen az új kapusfelszerelése.

cipő élőfüves pályához

Játékosaink számára szeretnénk beszerezni élőfüves cipőt.

honlap fejlesztés

Meglévő honlapunkat szeretnénk továbbfejleszteni.

2017-07-20 09:26
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kompresszor

Anger sporttelep felszerelései közé szeretnénk egy új kompresszort beszerezni.

aláöltözet nadrág 3/4-es

Felnőtt csapatunk egységesítése és felszerelése a csapat megjelenéshez 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

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
10 358 012 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
104 626 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
10 462 638 Ft

Önrész (Ft)
4 483 988 Ft

Elszámolandó összeg
14 842 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
14 946 626 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2017-07-20 09:26

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-07-20 09:26
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

SFAC U9

18

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

SFAC U7

14

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

SOPRONI FAC 1900 SE U19

24

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

SFAC 1900 SE U16

24

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U14

SFAC U14

20

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

SFAC U13

22

Bozsik Egyesületi Program

Egyéb bajnokság

Aktív

U11

SFAC U11

24

Bozsik Egyesületi Program

Egyéb bajnokság

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U7

Soproni FAC 1900 SE II.

10

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U9

Soproni FAC 1900 SE II.

15

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Soproni FAC 1900 SE II.

15

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U13

Soproni FAC 1900 SE II.

15

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

Soproni FAC 1900 SE

15

Országos III. osztály 2.

Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-20 09:26
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
Soproni FAC 1900 SE

Létszám
17

Csapat szintje 17/18
Női UP bajnokság

Megjegyzés

Státusz
Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-20 09:26
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-20 09:26

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-20 09:26

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-07-20 09:26

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

50

12 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

80

2 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

50

12 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

35

1 500 Ft

52 500 Ft

Sporteszköz

labda

db

80

8 000 Ft

640 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

10 500 Ft

21 000 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

2

106 000 Ft

212 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

vitamincsomag

csom

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszer

gyógyszercsomag

csom

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Vitamin

izotóniás ital

csom

1

40 000 Ft

40 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Krasznai Ferenc Sport Csarnok

Sportcsarnok

8 000 Ft

20

4

640 000 Ft

Belvárosi Sport és Szabadidő Centrum

Sportcsarnok

5 000 Ft

12

4

240 000 Ft

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Sportcsarnok

5 000 Ft

12

4

240 000 Ft

SC Sopron Sporttelep

Műfüves pálya

10 000 Ft

16

3

480 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Krasznai Ferenc Sport Csarnok

Utánpótlás korú csapataink a téli holt időben ezen sportcsarnokban tartják edzéseiket. Magán kézben lévő terem így bérleti díjjal kell kalkulálnunk.

Belvárosi Sport és Szabadidő Centrum

Utánpótlás korú csapataink a téli holt időben ezen sportcsarnokban tartják edzéseiket. Magán kézben lévő terem így bérleti díjjal kell kalkulálnunk.

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Utánpótlás korú csapataink a téli holt időben az iskola tornatermében tartják edzéseiket. Fenntartó által megszabott díja van.

SC Sopron Sporttelep

Utánpótlás korú csapataink a téli holt időben az SC sopron műfűves pályáján szeretnénk edző mérkőzéseinket játszani.

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

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb

Utánpótlás vezető

Normál

160

10

65 000 Ft

14 300 Ft

793 000 Ft

Edző

36

EKHO

120

10

65 000 Ft

13 000 Ft

780 000 Ft

Edző

3952

Normál

120

10

65 000 Ft

14 300 Ft

793 000 Ft

Edző

TANC1407-00785

Normál

120

10

40 000 Ft

8 800 Ft

488 000 Ft

Egyéb

Technikai vezető

Normál

120

10

40 000 Ft

8 800 Ft

488 000 Ft

Egyéb

Szertáros

Normál

160

10

45 000 Ft

9 900 Ft

549 000 Ft

Edző

29358

Normál

120

10

40 000 Ft

8 800 Ft

488 000 Ft

2017-07-20 09:26
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2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Utánpótlás vezető

Összehangolja és vezeti és irányítja a szakosztály munkáját. Szervezi az edzések helyszíneit, utazásokat a mérkőzésekre kapcsolatot tart más
egyesületekkel.

Technikai vezető

Felszerelések, sporteszközök napra kész állapotának rendezése, csapatok koordinálása és irányítása.

Szertáros

Eszközök, felszerelések, mérkőzés garnitúrák tisztántartása karbantartása.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

36

UEFA A

U14

8

20

3952

MLSZ D

U16

6

25

29358

Alapfokú sportmenedzser

U19

6

25

TANC1407-00785

MLSZ Grassroots C

U13

6

20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 285 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

100 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 600 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 379 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 464 500 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
8 509 455 Ft

2017-07-20 09:26

Ell. szerv. fiz. díj
85 954 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
8 595 409 Ft

Önrész (Ft)
955 045 Ft

Elszámolandó összeg
9 464 500 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
9 550 454 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

MLSZ Grassroots "C"

4

160 000 Ft

Sportmenedzser alap

1

200 000 Ft

UEFA "B" továbbképzés

1

100 000 Ft

UEFA "A" tanfolyam

1

250 000 Ft
710 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
353 216 Ft

2017-07-20 09:26

Ell. szerv. fiz. díj
3 568 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
356 784 Ft

Önrész (Ft)
356 784 Ft

Elszámolandó összeg
710 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
713 568 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-07-20 09:26

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
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-07-20 09:26

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, 2017. 07. 20.

2017-07-20 09:26
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gőbl Gábor (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 ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Sopron, 2017. 07. 20.

2017-07-20 09:26
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Gőbl Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Soproni FAC 1900 Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Soproni FAC 1900 Sport Egyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Sopron, 2017. 07. 20.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-07-11 16:27:27
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:
2017-04-24 15:12:32
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:
2017-04-30 16:23:56
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 16:05:35
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 15:42:14

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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: 19
Utolsó feltöltés:
2017-07-19 22:09:37
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 15:41:39

Kelt: Sopron, 2017. 07. 20.
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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

4

8

100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

4

8

100%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

24

28

17%

U18

fő

12

16

33%

U17

fő

10

15

50%

U16

fő

10

15

50%

U15

fő

10

16

60%

U14

20

28

40%

U13

22

26

18%

U11

20

25

25%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

5 341 025 Ft

53 950 Ft

0 Ft

5 394 975 Ft

5 394 975 Ft

10 736 000 Ft

10 789 950 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

10 358 012 Ft

104 626 Ft

0 Ft

10 462 638 Ft

4 483 988 Ft

14 842 000 Ft

14 946 626 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 358 012 Ft

104 626 Ft

0 Ft

10 462 638 Ft

4 483 988 Ft

14 842 000 Ft

14 946 626 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

8 509 455 Ft

85 954 Ft

0 Ft

8 595 409 Ft

955 045 Ft

9 464 500 Ft

9 550 454 Ft

Képzés

353 216 Ft

3 568 Ft

0 Ft

356 784 Ft

356 784 Ft

710 000 Ft

713 568 Ft

- ebből általános képzés

353 216 Ft

3 568 Ft

0 Ft

356 784 Ft

356 784 Ft

710 000 Ft

713 568 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

24 561 708 Ft

248 098 Ft

0 Ft

24 809 806 Ft

11 190 792 Ft

35 752 500 Ft

36 000 598 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)
alairasicimpeldanygobl_1493039552.jpg (Szerkesztés alatt, 505 Kb, 2017-04-24 15:12:32) f1bf101b614b618121cdad1b3b5744a728ebed48c26e0e768cd01d0d8ddd72ba
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493732534.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 15:42:14) 1e2011a3cd5d27cab0c508a4866f5fe81be9d9ddde958199934fbd52d287b1fc
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
sfac-nyilvantartas1_1499783237.jpg (Hiánypótlás melléklet, 742 Kb, 2017-07-11 16:27:17) 675dcee1f717703fc59e6f6c7315924c7b7deb1185899d2084caec5d7d0bb18b
sfac-nyilvantartas2_1499783247.jpg (Hiánypótlás melléklet, 355 Kb, 2017-07-11 16:27:27) 3b614a15838c05f4eef32dad3b2837c9fe63dd8e1cb5ff8a0a01773d899b147f
vegzes1._1493039515.jpg (Szerkesztés alatt, 618 Kb, 2017-04-24 15:11:55) 877612e63a1d95bca2a7c172d63adc5dfbf93132f1989eaa6cdcaafb86d44658
vegzes2._1493039532.jpg (Szerkesztés alatt, 523 Kb, 2017-04-24 15:12:12) 4379f928ce5b6d5d556ec9ccd2899e8dbf6fe50299378c72a2aa4952803af0ef
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolg.dij_1493733935.jpg (Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2017-05-02 16:05:35) f22462e6e220f84e5e2799da8c837b45815e699f1318b7fdc21c1ed87c57caa1
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
1_soproni_fac_1900_se_18980206_7358_1493562236.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-30 16:23:56) e30c4e18d34ce86a6074cd588b2a2c074afe21f4d3d9154c5c87742a78274fe2
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
jako_up_edzesmelegitoalso_felso50_1500494697.pdf (Hiánypótlás melléklet, 469 Kb, 2017-07-19 22:04:57) c3685c90288f35838ffc5ff4515500dda4e0e956d3e1abedecfae5192c7a189c
jako_up_edzopolo80_1500494709.pdf (Hiánypótlás melléklet, 450 Kb, 2017-07-19 22:05:09) 9d1d67da7f4bf1c92c24797e5796dc96fe8c5c9aebad69c9d19f3dea26a2cdff
jako_up_labda80_1500494731.pdf (Hiánypótlás melléklet, 462 Kb, 2017-07-19 22:05:31) cf7157f6a199ca2941131cc4ff0feb28fdb7308f85663d1a6733c791a0e41d59
jako_up_megkulonbozteto35_1500494751.pdf (Hiánypótlás melléklet, 434 Kb, 2017-07-19 22:05:51) 342ea7eea1d2a4d7bd72ad63eb17575b75e3aaf9812e42d9a411ea243a49032a
jako_up_merkozesszett50_1500494763.pdf (Hiánypótlás melléklet, 490 Kb, 2017-07-19 22:06:03) 535b98be60a1abe0ad0bbd9ceff9bac8b8fcb52fcc6c428e148243761e300f47
jako_edzopolok_1500494862.pdf (Hiánypótlás melléklet, 447 Kb, 2017-07-19 22:07:42) b6c7613fc986acea229c4ad5251e1f34bcc5b9bcabc17b70e2db263cf17a9d84
jako_harmnegyedesmelegito_1500494873.pdf (Hiánypótlás melléklet, 434 Kb, 2017-07-19 22:07:53) cbc1f8ece657052b29db8d99bacaa4b91ae84953ce3fcdb0b2213b414f02d6fb
jako_kapuskesztyu_1500494892.pdf (Hiánypótlás melléklet, 431 Kb, 2017-07-19 22:08:12) fc072302cedbe6dc2f55575b92df4fe669eb2b66da48b53f2412b7c671fafbeb
jako_kapusszerelesek_1500494908.pdf (Hiánypótlás melléklet, 468 Kb, 2017-07-19 22:08:28) d72ed000d111f7e72e2629732a3ea6ead3ee8d600822b7f85e8495f1b291e183
jako_megkulonbozteto_1500494922.pdf (Hiánypótlás melléklet, 437 Kb, 2017-07-19 22:08:42) 6d713b102fb8b250857632af6627a67d07d3d6c391eb479d4decf974ae5b24fb
jako_sporttaska_1500494942.pdf (Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2017-07-19 22:09:02) 472529deb663b088a0c23d4e3a803adab9335866508a1b3ece1f11b3d261d3a4
jako_szeldzseki_1500494953.pdf (Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2017-07-19 22:09:13) e16acb496b94eec2edf4245d49f5701f7f723b6474d83b1da13dbb0dc7afffef
jako_telisapka_1500494966.pdf (Hiánypótlás melléklet, 424 Kb, 2017-07-19 22:09:26) a9224e909cee35bea47f5fd7cbc6df5ccc25ec099caa55acb6fc32cf3564355f
jako_zokni_1500494977.pdf (Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2017-07-19 22:09:37) fa7ac511bf2aa8d7b581b874363adc18bcefa7f352fb990425f6839c250df3e7
nemrelevans_1493732472.jpg (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2017-05-02 15:41:12) e44bcfdd8a8fd602d791ce75bae83dc4e93d4cb618888da02d71070b2d8f555e
jako_edzolabda_1500446157.pdf (Hiánypótlás melléklet, 434 Kb, 2017-07-19 08:35:57) b3b57e412c7162ae360e8936aa994c56e68824b2b9cfb18d462c67051730208e
jako_edzomelegito_also_felso_1500446164.pdf (Hiánypótlás melléklet, 445 Kb, 2017-07-19 08:36:04) 569811582f6ae355f861178ade230e7da7cde3b9b35f5b956a86839e01773279
jako_galamelegito_felso_also_1500446168.pdf (Hiánypótlás melléklet, 454 Kb, 2017-07-19 08:36:08) 48d3a86b1fa2c44799569187e47a31fafcd1d381a3c62d9c95037f6568520821
jako_merkozesszett_1500446174.pdf (Hiánypótlás melléklet, 455 Kb, 2017-07-19 08:36:14) e9c47a0cd86f4571fdedd2c30b8c0f863dd36ecd75fc5a900a77751029dc7fac
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
nemrelevans_1493732499.jpg (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2017-05-02 15:41:39) e44bcfdd8a8fd602d791ce75bae83dc4e93d4cb618888da02d71070b2d8f555e
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