be/SFP-29377/2019/MLSZ
A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

KVSC

Gazdálkodási formakód

521

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

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Üzemeltetés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

3091

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem
Egyéb
Nincs

Férﬁ felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férﬁ felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18716762-1-13

Bankszámlaszám

65100235-11057068-

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 Önkormányat,saját erő
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
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2143

Város

Kistarcsa

Közterület neve

Arany János

Közterület jellege

utca

Házszám

29

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2143

Város

Kistarcsa

Közterület neve

Arany János

Közterület jellege

utca

Házszám

29

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 216 85 32

Fax

Honlap

http://kistarcsaivsc.hu/tao/

E-mail cím

kistarcsaivsc@gmail.com

E-mail cím

kistarcsaivsc@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Győri István

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 216 85 32
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Janzsó Péter

E-mail cím

+36 20 939 21 61

janzsop@invitel.hu

2019/20 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

Pecsenyicki Mihály
Sportcentrum

Nagy f.p.

2143
Kistarcsa
Késmárki u.
15

1878/13

20800
nm

Egyéb

140

0 Ft

9

Igen

Simándy műfű

Kicsi mf.p.

2143
Kistarcsa
Ifjúság tér
3

357/1

800
nm

Egyéb

20

0 Ft

12

Nem

Városi Sportközpont

Edzőcs.

2143
Kistarcsa
Ifjúság tér
3

357/1

1600
nm

Bérelt

60

6 500 Ft

8

Nem

2020-05-05 14:09

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

Megj.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2017

2018

2019

Önkormányzati támogatás

7,1 MFt

7,8 MFt

7,4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

1,3 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,115 MFt

1,2 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

31,849 MFt

11,88 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,8 MFt

0 MFt

Összesen

40,064 MFt

21,68 MFt

9,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,93 MFt

8,9 MFt

3,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2,8 MFt

3,1 MFt

1,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,2 MFt

3,5 MFt

1,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

17,9 MFt

14,8 MFt

1,8 MFt

Összesen

30,83 MFt

30,3 MFt

8,7 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)

8 022 472 Ft

160 449 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előﬁnanszírozott (ingatlan)

1 177 272 Ft

23 545 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

29 669 118 Ft

593 382 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Sportcentrum tulajdonosa Kistarcsa Város Önkormányzata. Egyesületünk számára az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a sporttelep használatát. A Sportcentrumon egy nagyméretű
füves pálya (102x63-as),egy edzőpálya (92x52-es),egy lábtenisz pálya és a Klubház található. A Klubház kétszintes, amelyben 4 zuhanyzóval és WC-vel ellátott öltöző és egy hasonlóan
felszerelt bírói öltöző található. A Klubház földszintjén található még egy iroda, két szertár, egy klubhelyiség, egy raktár, mosoda valamint egy büfé. A Klubházhoz tartozik még négy WC is,
amelyek közül kettő kültéri bejárattal rendelkezik. Műfüves sportpálya, egyéb speciális borítású sportpálya a Sportcentrum területén nincs, csapataink a Simándy iskolában található műfüves
pályát használják, az időjárás, illetve a füves futball pálya kihasználtságának függvényében. A sporttelepet az igazolt játékosokon kívül hozzávetőlegesen 40-50 fő látogatja rendszeresen. Az
elmúlt évek munkájának köszönhetően sikerült a kistarcsai nevelési és oktatási intézményekkel együttműködést kialakítanunk. Az együttműködés keretében a helyi iskolában a fociszakköröket
mindennapossá tettük, valamint a két óvodában heti két alkalommal tartunk foglalkozásokat. Mi biztosítjuk a foglalkozáshoz szükséges eszközöket és sport szakembereket. A szakkörök
működtetésével lehetőségünk nyílik arra, hogy egyesületi taglétszámokat a következő évadban, évadokban is tovább tudjuk növelni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A tárgyi eszköz beruházás, ingatlan felújítási projektünk folyamatos. Az egyesület és az Önkormányzat teherviselő képességei szerint haladunk lépésről lépésre. A 2019/20-as támogatási
időszakban szeretnénk a megkezdett fejlesztéseket folytatni.Az előző években folyamatosan történtek az infrastrukturális beruházások. Edzőpálya építése, automata öntözőrendszer mind
kettő pályán, pályavilágítás, korlát, cserepadok, klubház hőszigetelés, nyílászáró csere, napkollektor. A 2019/20 -as támogatási időszakban szeretnénk a center és az edzőpálya közé lelátót
építeni, illetve az ezzel járó térburkolatot és járdát megépíteni. A klubház fejlesztésben a fűtést szeretnénk korszerűsíteni. A két füves labdarúgó pályát folyamatosan használjuk, hétköznap
minden nap edzésekre ( 7 utánpótlás korosztály) hétvégén pedig a versenyző korosztályok bajnoki mérkőzéseket játszanak, ezért évente egy alkalommal elkerülhetetlen a nyári (június elején)
történő felújítás.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A pályázatban tervezett projektünket a 2019/20-as évadhoz igazítottuk. A helyi óvodákban és az általános iskola tanulói számára „fociszakköröket” szervezünk. Biztosítjuk a foglalkozást, a
foglalkozáshoz szükséges eszközöket és sport szakembereket. A tevékenységet a tanítási időszakhoz igazítjuk, amelyet az idei évadban folyamatosan elvégzünk. Terveink között szerepel
még, hogy az óvódások számára nyári focitábort szervezünk. Szintén a táboroztatáshoz tartozik, hogy az U7, U9, U11, U13-as korosztályok számára nyáron edzőtábort szervezünk. Az
oktatási és nevelési intézményekkel együttműködve egyesületünk iskolai labdarúgó tornát szervez. Az Egyesület újraszervezése óta a toborzások megemelték taglétszámunkat. Heti
rendszerességgel hozzávetőlegesen 250 sportoló látogatja edzéseinket. Az elkészült edzőpálya nagyban segíti a lehetőségeinket. A tárgyi eszközberuházás keretében, a beruházások
tervezett időpontja: a 2019/20-as évadban folyamatosan. Az utánpótlás fejlesztésre tervezett beszerzéseket szintén a 2019/20-as évad teljes időtartamára tervezzük, tehát ezen
sporteszközök, sportfelszerelések, egyéb eszközök és szolgáltatások beszerzése legkésőbb 2020.06.30-ig megtörténik.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk alapításakor az volt a célunk, hogy olyan futballozni és sportolni szerető labdarúgókat tudjunk tagjainknak, akik „szerelmesei” a labdarúgásnak. Az idei évadra készített
koncepciónkban már arra is koncentrálunk, hogy a labdarúgó csapatunk tömegbázisát növelhessük. Edzőink szakképzésére nagy hangsúlyt fektetünk: - 1 edző: „A” licensz - 1 edző: „B” licensz
- 4 edző: „C” licensz edzői képesítéssel rendelkezik. Egyesületünk ezért egy helyi bázisra támaszkodva a tömegesítéssel, a gyerekek bevonásával támogatja és erősíti az amatőr labdarúgást.
Ezzel mi is szerepet vállalunk abban, hogy Magyarországon emelkedjen az igazolt labdarúgók száma. A tömegbázisunkat a következő évadban elsősorban növelni kívánjuk. Ezzel a
szakszövetségi koncepció szerint mi is tevékenyen tudunk majd hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar labdarúgás sikeres legyen, mivel ennek eléréséhez mindenképpen szükséges az
utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése. Összegezve, Egyesületünk saját sikerességét és a magyar futball sikerességét párhuzamba állítva az alábbi feladatok elvégzésében,
megvalósításában látja: - Általános sportszakmai célok kitűzése és elérése, - A labdarúgás imázsának erősítése, - A futball népszerűségének növelése, - Tömegbázis kialakítása, - Magas
szintű tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Ezek megvalósításához szükséges eszközöket az alábbiakban határoztuk meg: - Jól meghatározható és mérhető célok, - A feladatok és célok
megfelelő ütemezése, A feladatok mellé kijelölt felelősök – akik megfelelő szaktudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek A feladatok megvalósításához szükséges a források
meghatározása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a ﬁgyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Az Egyesület körében jelenleg sportoló utánpótláskorú gyerekek szülőként már odaﬁgyelnek saját gyermekeik sportos és egészségtudatos életvitelére. Hosszú távú hatás tehát, hogy ennek
következtében a település lakosai egészségesebbek lesznek. Ezzel párhozamosan nem csak településünkön, hanem a környező településeken is megﬁgyelhető lesz majd ennek hatása. A
labdarúgás a hátrányos helyzetű ﬁatalok számára is megadja a felemelkedés lehetőségét. Egyesületünk a lehető legtöbb ﬁatalt igyekszik sportos életvitelre nevelni, ez pedig nem csak a sport
és egészséges életmód szempontjából hatásos. A labdarúgásban a gyerekek a sportág és saját közösségünk szabályainak köszönhetően megtanulják, hogy kell közösséget alkotni, hogyan
kell annak szabályai szerint élni, tevékenykedni. Ráadásul az edzések és mérkőzések lehetővé teszik, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék el. Egyesületünk közösségi és családi
programjai segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, megismerve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét. A
tömegbázis növekedésével együtt az Önkormányzat is érdekelt lesz meglévő sportlétesítményünk fejlesztésében, mivel utánpótlás játékosaink ismét értelmes, egészséges, hasznos
tevékenységgel töltik szabadidejüket, így csökken a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése, növekszik a közbiztonság. Távlati tervünk, hogy az önkormányzati és vállalkozói
együttműködésnek köszönhetően nem csak a település tömegsportbázisát növeljük, hanem a versenysportban elért sikereinket is. Célunk hogy a tehetséges gyermekek időben és megfelelő
szakmai kezekben kezdjenek sportolni, és ha tehetségük adott, akkor kiemelkedő eredményeket érhessenek el a különböző sportágakban, növelve ezzel mind saját, mind városunk, mind
pedig országunk érdemeit.
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Személyi jellegű ráfordítások
2019/20 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

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-05-05 14:09

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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 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

Benchmark

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszköz

kisbusz (9 fős) új

nincs

db

1

10 500 000
Ft

10 500 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) mérkőzésgarnitúra

nincs

szett

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edzőmelegítő

13 000 Ft

db

20

13 000 Ft

260 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) labda

10 000 Ft

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

(FELNŐTT) labda

10 000 Ft

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft
11 220 000 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

Futsal csapatainknak, illetve a bozsik korosztályos csapatainknak, az elmúlt években béreltük a kisbuszokat. Szeretnénk saját kisbusszal megoldani
az utazásainkat, mert költséghatékonyabb lenne.

(FELNŐTT) mérkőzésgarnitúra

Felnőtt csapatunk részére szeretnénk vásárolni mérkőzés garnitúrát. A 2019/20-as szezonban szinte csak saját nevelésű játékosok fogják alkotni a
keretünket.

(FELNŐTT) edzőmelegítő

Felnőtt csapatunk részére szeretnénk vásárolni edző melegítőt. A 2019/20-as szezonban szinte csak saját nevelésű játékosok fogják alkotni a
keretünket.

(FELNŐTT) labda

Felnőtt csapatunk részére szeretnénk vásárolni labdákat. A 2019/20-as szezonban szinte csak saját nevelésű játékosok fogják alkotni a keretünket.

(FELNŐTT) labda

NB II. osztályú felnőtt futsal csapatunk részére szeretnénk futsal labdákat beszerezni.

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

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
7 781 798 Ft

Ell. szerv. ﬁz. díj
80 225 Ft

Közreműködői díj
160 449 Ft

Teljes támogatás (Ft)
8 022 472 Ft

Önrész (Ft)
3 438 202 Ft

Elszámolandó összeg
11 380 449 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
11 460 674 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

2020-05-05 14:09

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Pályafelújítás

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Füves edzőpálya felújítása

2020-06-08

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

2020-06-15

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

2020-07-31

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
1 646 500 Ft
1 646 500 Ft

2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
Füves edzőpálya felújítása

Érintett ingatlan

Indoklás

Pecsenyicki Mihály Sportcentrum

Az éves pályafelújítási programunk.

2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Pályafelújítás

Füves edzőpálya
felújítása

Beruházás
típusa
Nagy f.p.

Beruházás
címe
2143
Kistarcsa
Késmárki u.
15

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

1878/13

Nem
releváns

Beruházás leíró
mennyiség
90x50

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2019/20 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

2019/20 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.

1 141 955 Ft

11 773 Ft

23 545 Ft

1 177 272 Ft

504 545 Ft

1 670 045 Ft

1 681 818 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2020-05-05 14:09

8 / 33

be/SFP-29377/2019/MLSZ
Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. 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.
2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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 Győri István, 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.

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-05-05 14:09

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
2018/19 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

U9

u9_csapat_2

9

Aktív

U11

u11_csapat_1

12

Aktív

U11

u11_csapat_2

14

Aktív

U13

u13_csapat_1

12

Aktív

U13

u13_csapat_2

0

Inaktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_3

5

Aktív

U11

u11_csapat_3

10

Aktív

U9

u9_csapat_3

8

Aktív

U9

u9_csapat_4

8

Aktív

U9

u9_csapat_3

6

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, de a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Aktív

U9

u9_csapat_4

6

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, de a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

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

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

1

2020-05-05 14:09
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett férﬁ utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U19

KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB U19

15

Országos III. 2.

Egyéb bajnokság

Aktív

U17

KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB U17

16

Országos III. 2.

Egyéb bajnokság

U15

Kistarcsai VSC U15

17

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Inaktív

U14

Kistarcsai VSC U14

14

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

Megyei U16

Aktív

2019/20 évadban vállalt új férﬁ utánpótlás csapatok
Korosztály
U14

Csapat neve

Létszám

Kistarcsai VSC U14 II.

14

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Egyéb bajnokság

Státusz
Aktív

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
U15

2020-05-05 14:09

Csapat neve
Kistarcsai VSC U15

Létszám
17

Csapat szintje 19/20
Egyéb bajnokság

Megjegyzés

Státusz
Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-05-05 14:09

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett férﬁ futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U17

Kistarcsai VSC U17

6

Megyei bajnokság

Megyei tornasorozat

Aktív

U15

Kistarcsai VSC I. U15

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U15

Kistarcsai VSC II. U15

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Inaktív

U20

Kistarcsai VSC U20

8

Megyei bajnokság

Megyei tornasorozat

Aktív

U18

KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB U18

10

Országos bajnokság

Országos bajnokság

Inaktív

U11

Kistarcsai VSC I. U11

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U11

Kistarcsai VSC II. U11

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Inaktív

2019/20-es évadban vállalt új férﬁ futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U20

Kistarcsai VSC U20

10

Országos bajnokság

Aktív

U17

Kistarcsai VSC U17

10

Országos bajnokság

Aktív

U13

Kistarcsai VSC U13 I.

10

Megyei tornasorozat

Aktív

U13

Kistarcsai VSC U13 II.

10

Megyei tornasorozat

Inaktív

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
U18

2020-05-05 14:09

Csapat neve
Kistarcsai VSC U18

Létszám
10

Csapat szintje 19/20
Országos bajnokság

Megjegyzés

Státusz
Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-05-05 14:09

Csapat neve

Létszám
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 720 000 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

900 000 Ft

u7_csapat_2 (N)

U7

5 fő

600 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

8 fő

900 000 Ft

u9_csapat_2 (N)

U9

9 fő

600 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

12 fő

800 000 Ft

u11_csapat_2 (N)

U11

14 fő

600 000 Ft

u13_csapat_1 (N)

U13

12 fő

800 000 Ft

u13_csapat_2 (N)

U13

0 fő

u7_csapat_3 (V)

U7

5 fő

600 000 Ft

u11_csapat_3 (V)

U11

10 fő

600 000 Ft

u9_csapat_3 (V)

U9

8 fő

600 000 Ft

u9_csapat_4 (V)

U9

8 fő

600 000 Ft

u9_csapat_3 (V)

U9

6 fő

600 000 Ft

u9_csapat_4 (V)

U9

6 fő

600 000 Ft

Inaktív

Teljes elvi támogatás

8 800 000 Ft

Férﬁ
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB U19 (N)

U19

15 fő

Országos III. 2.

2 000 000 Ft

KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB U17 (N)

U17

16 fő

Országos III. 2.

2 000 000 Ft

Kistarcsai VSC U15 (N)

U15

17 fő

Kistarcsai VSC U14 (N)

U14

14 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Kistarcsai VSC U14 II. (V)

U14

14 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Kistarcsai VSC U15 (U)

U15

17 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

10 000 000 Ft

Inaktív

Egyéb bajnokság

Férﬁ futsal
Kistarcsai VSC U17 (N)

U17

6 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

Kistarcsai VSC I. U15 (N)

U15

8 fő

Megyei tornasorozat

500 000 Ft

Kistarcsai VSC II. U15 (N)

U15

8 fő

Kistarcsai VSC U20 (N)

U20

8 fő

KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB U18 (N)

U18

10 fő

Kistarcsai VSC I. U11 (N)

U11

8 fő

Kistarcsai VSC II. U11 (N)

U11

8 fő

Kistarcsai VSC U20 (V)

U20

10 fő

Országos bajnokság

2 000 000 Ft

Kistarcsai VSC U17 (V)

U17

10 fő

Országos bajnokság

2 000 000 Ft

Kistarcsai VSC U13 I. (V)

U13

10 fő

Megyei tornasorozat

500 000 Ft

Kistarcsai VSC U13 II. (V)

U13

10 fő

Kistarcsai VSC U18 (U)

U18

10 fő

2020-05-05 14:09

Inaktív

Megyei tornasorozat
Megyei bajnokság

Inaktív

Országos bajnokság
Megyei tornasorozat

Inaktív

Inaktív

1 500 000 Ft

500 000 Ft

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat
Országos bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

10 500 000 Ft

Bozsik

8 800 000 Ft

Férﬁ

10 000 000 Ft

Férﬁ futsal

10 500 000 Ft
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Produktivitási bónusz

720 000 Ft

Végleges produktivitási bónusz
korrekció

850 000 Ft

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

500 000 Ft

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

100 000 Ft

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

31 470 000 Ft

Jelenlegi különbözet: 1 800 882 Ft
Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.

2020-05-05 14:09
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

(UP) kapu 3x2 méter

155 000 Ft

db

2

116 388 Ft

232 776 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 5x2 méter

195 000 Ft

db

2

145 486 Ft

290 972 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 7x2 méter

60 000 Ft

pár

3

48 495 Ft

145 485 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 3x2 méter

26 000 Ft

pár

5

21 338 Ft

106 690 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 5x2 méter

28 000 Ft

pár

5

25 218 Ft

126 090 Ft

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

50

7 759 Ft

387 950 Ft

Sporteszköz

(UP) szögletzászló

nincs

szett

2

19 398 Ft

38 796 Ft

Sporteszköz

(UP) taktikai tábla (kicsi)

7 400 Ft

db

4

6 789 Ft

27 156 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

pár

400

970 Ft

388 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző póló

9 000 Ft

db

170

1 649 Ft

280 330 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

170

1 649 Ft

280 330 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edzőmelegítő

13 000 Ft

db

100

12 609 Ft

1 260 900 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés mez

10 000 Ft

db

72

4 365 Ft

314 280 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés nadrág

6 000 Ft

db

72

3 589 Ft

258 408 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapuskesztyű

13 000 Ft

pár

20

9 699 Ft

193 980 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusmez

10 000 Ft

db

10

6 789 Ft

67 890 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusnadrág

10 000 Ft

db

10

7 759 Ft

77 590 Ft

Sportfelszerelés

(UP) hátizsák

9 000 Ft

db

40

7 759 Ft

310 360 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

604

1 212 Ft

732 048 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

jégzselé

nincs

db

10

921 Ft

9 210 Ft

Vitamin

izotóniás ital

nincs

db

1500

242 Ft

363 000 Ft

2019/20 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)

Városi Sportközpont Kistarcsa

Terem

Egyéb település

6 304 Ft

50

8

2 521 600 Ft

Fenyves Csarnok Kistarcsa

Terem

Egyéb település

5 819 Ft

24

5

698 280 Ft

Simándy Általános Iskola

Terem

Egyéb település

3 880 Ft

12

5

232 800 Ft

2019/20 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Városi Sportközpont Kistarcsa

Futsal csapataink edzés és mérkőzés helyszíne a Városi Sportközpont.

Fenyves Csarnok Kistarcsa

Bozsik korosztályos csapataink téli edzés helyszíne a Fenyves csarnok.

Simándy Általános Iskola

Bozsik korosztályos csapataink téli edzés helyszíne a Simándy iskola tornaterme.
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2019/20 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

Szertáros, takarító

EKHO

80

12

72 743 Ft

14 185 Ft

1 043 135 Ft

Egyéb

UP koordinátor

EKHO

80

12

72 743 Ft

14 185 Ft

1 043 135 Ft

Egyéb

Pályamunkás, gondnok

EKHO

80

12

72 743 Ft

14 185 Ft

1 043 135 Ft

Sportszervező

Technikai vezető

EKHO

80

12

72 743 Ft

14 185 Ft

1 043 135 Ft

Edző

TANC1525-01991

EKHO

160

12

339 466 Ft

66 196 Ft

4 867 942 Ft

Edző

Edző

EKHO

160

12

242 476 Ft

47 283 Ft

3 477 106 Ft

Edző

Edző

Normál

80

12

145 486 Ft

30 552 Ft

2 112 457 Ft

Edző

KPTANAC1802-396

EKHO

80

12

145 486 Ft

28 370 Ft

2 086 269 Ft

Edző

TANC1519-01874

EKHO

80

12

145 486 Ft

28 370 Ft

2 086 269 Ft

2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Szertáros, takarító

A klubház napi szintű takarítása, az UP csapatok edzés és mérkőzés időpontjaiban, az edzés, mérkőzés felszerelések biztosítása. A mérkőzéseken
használt sportfelszerelés mosása.

UP koordinátor

Kapcsolattartás a szövetséggel, UP edzőkkel, edzésidőpontok egyeztetése, edzések szakmai tartalmának egyeztetése. Kapcsolattartás az alközpont
vezetővel, szülőkkel. Utazások, étkezések szervezése, biztosítása. TAO adminisztrációs munkák.

Pályamunkás, gondnok

Az utánpótlás csapataink által használt edző és center pálya napi szintű karbantartása, mérkőzésekre előkészítése. A Pecsenyicki Mihály
Sportcentrum területén a napi szintű karbantartási munkák elvégzése.

Technikai vezető

Kapcsolattartás a szövetséggel, játékvezetőkkel, elektronikus jegyzőkönyvek, játékengedélyek, sport orvosi engedélyek ügyintézése. TAO
adminisztrációs munkák.

2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1525-01991

MLSZ Grassroots C

U11

30

30

KPTANAC1802-396

MLSZ Amatőr C

U16

10

20

Edző

MLSZ Grassroots C

U13

10

30

Edző

MLSZ Grassroots C

U9

30

30

TANC1519-01874

MLSZ Grassroots C

U7

10

20

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 520 031 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

372 210 Ft

Személyszállítási költségek

2 909 712 Ft

Nevezési költségek

48 495 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 452 680 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

969 904 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

18 802 582 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

32 075 614 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
28 779 045 Ft

2020-05-05 14:09

Ell. szerv. ﬁz. díj
296 691 Ft

Közreműködői díj
593 382 Ft

Teljes támogatás (Ft)
29 669 118 Ft

Önrész (Ft)
3 296 569 Ft

Elszámolandó összeg
32 668 996 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
32 965 687 Ft
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Általános Képzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-05-05 14:09

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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Szakképzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-05-05 14:09

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

20 / 33

be/SFP-29377/2019/MLSZ
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

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek ﬁzetendő díj

Összesen

Tárgyi előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

160 449 Ft

160 449 Ft

80 225 Ft

240 674 Ft

Tárgyi előﬁnanszírozott (ingatlan)

23 545 Ft

23 545 Ft

11 773 Ft

35 318 Ft

Utánpótlás-nevelés

593 382 Ft

593 382 Ft

296 691 Ft

890 073 Ft

Összesen

777 376 Ft

1 166 065 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvelés, nyilvántartás, elszámolás.

Tárgyi előﬁnanszírozott (ingatlan)

Könyvelés, nyilvántartás, elszámolás.

Utánpótlás-nevelés

Könyvelés, nyilvántartás, elszámolás.

2020-05-05 14:09
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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: Kistarcsa, 2020. 05. 05.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Győri István (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 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 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: Kistarcsa, 2020. 05. 05.
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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 Győri István, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KISTARCSAI VÁROSI 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

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák 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. 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 hasznosításáról3
☑ 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 ingatlan4
☐ 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:
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.5]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
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Alulírott Győri István, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható.
☐ 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

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]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [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:
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.8]
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: Kistarcsa, 2020. 05. 05.

..........................................................
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 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
4 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
5 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.
6 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
7 Lásd a 3. pont szerint!
8 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.
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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:
2019-04-30 14:05:51
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:
2019-04-30 14:22:06
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:
2019-04-11 09:26:49
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:22:26
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:26:12

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 15:26:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:30:44
Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:31:00
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:33:28
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:40:04
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:42:20
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:42:45
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: 4
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 15:26:47
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 15:27:04
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Feltöltés / Megtekintés

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:37:09
Feltöltés / Megtekintés

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 14:44:23

Kelt: Kistarcsa, 2020. 05. 05.
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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

Teljes szakember állomány

fő

0

11

11

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

5

6

20%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

11000

11000

0%

Output indikátorok

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

0

16

20

25%

U18

fő

0

0

0

-100%

U17

fő

0

16

20

25%

U16

fő

0

0

16

-100%

U15

fő

0

17

0

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

8 923 753 Ft

91 998 Ft

183 994 Ft

9 199 744 Ft

3 942 747 Ft

13 050 494 Ft

13 142 492 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

7 781 798 Ft

80 225 Ft

160 449 Ft

8 022 472 Ft

3 438 202 Ft

11 380 449 Ft

11 460 674 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(ingatlan)

1 141 955 Ft

11 773 Ft

23 545 Ft

1 177 272 Ft

504 545 Ft

1 670 045 Ft

1 681 818 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

28 779 045 Ft

296 691 Ft

593 382 Ft

29 669 118 Ft

3 296 569 Ft

32 668 996 Ft

32 965 687 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

37 702 798 Ft

388 689 Ft

777 376 Ft

38 868 862 Ft

7 239 316 Ft

45 719 490 Ft

46 108 179 Ft

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

2020-05-05 14:09

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 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)
alairasinyilatkozat__1525275285_1556626926.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2019-04-30 14:22:06) ccef8cc564152ca5c9bc5d860a041189b27c6a07f63cc0bca10bcaa60ef01ac7
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
beruhazasiterv__2019_1556628140.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2019-04-30 14:42:20) ac98215800a3aa8331c9f792e2fa51fa3871819afa95f1c846f5d5b16ae56096
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
palyazatunkranemvonatkozik_1556628165.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2019-04-30 14:42:45) 1f2d6a2f304872395ee6a5b8c05be12c3c9c1d5302a3e986eec8c1f8beebcca5
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_1556627172.pdf (Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2019-04-30 14:26:12) 4026fb2f7c4e1f22b8a7617f5196b5e7c47dea785064eea912de578cfeed946d
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1556625951.pdf (Szerkesztés alatt, 801 Kb, 2019-04-30 14:05:51) f154c8558f811398583cba663810a4a0a9dbd49a8a77b8d75932c5ﬀe0f1af39
Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)
focipalya_terkep_1556628263.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2019-04-30 14:44:23) 9aa4db4a543307f47d893407633b9e4f7728415d7bcb7e94255ed8d20d48ed10
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat
igazgatasi_dij_1556626946.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2019-04-30 14:22:26) 93ecccd197c77e8d96dc649191187389380f779733795f999ccf4c06d1046d94
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztartozasmentes_adatbazis_1554967609.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2019-04-11 09:26:49) d1e446e20bc63482438fed7c481a453cbc0f0e469479385ddf37b591f0009348
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
ﬁat_talento_1556628298.pdf (Szerkesztés alatt, 656 Kb, 2019-04-30 14:44:58) e5f684ef838f7fdc9615dbe9e8c4b04134b01976c3368a74c7ﬀc23d8dfcee8c
ford_custom_1556628306.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2019-04-30 14:45:06) 4cbbe58dd37fcb3665af0f0fd5054f75a68399aa937023c1c9e9b5f7608e7e2b
arajanlat_kapital_kistarcsa_2019_-r_1556627212.pdf (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2019-04-30 14:26:52) 9f32911f295457a324cfe4632fea350b625ada5711fbf62986244e52943ce32c
arajanlat_lelato_1556627225.pdf (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2019-04-30 14:27:05) f94b9a748f250be2d869d5245d173f0145d0e198e8b75416ﬀf2cadfb0c6bb4d
lelato_emi.pd_1556627246.pdf (Szerkesztés alatt, 539 Kb, 2019-04-30 14:27:26) f61fee4f28f8ec5f4c4e62e3405de1662454e95587cbbc3572089b052a349cf9
lelato_muszaki_terv_1556627262.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2019-04-30 14:27:42) f6358c7bce5e37e56256a8efc94eecb68b78c2332db04edba0f06c354c027542
lelato_szek_1556627276.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2019-04-30 14:27:56) d25d8c7b8436799ae9d93c6313d0410611ebf70b181682d69c42bf26027a4f68
lelato_tuv_1556627290.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2019-04-30 14:28:10) 3d3db090afb5402c32444bdfa0173c4c2daa2aeb7337697906b0c54d2d483a40
opel_vivaro_1556627359.pdf (Szerkesztés alatt, 704 Kb, 2019-04-30 14:29:19) 728384f142b81d28413c588d645cc0a97337e08c480b665d77d01741a5f380fc
futeskorszerusites_anyag_1556630749.pdf (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2019-04-30 15:25:49) 04bd9b5dd281165cce8dcd1b3e5460c033e2ﬀ5c4f56bc6b1e9cbfa8d0cbd111
futesirendszerfelujitasa_1556630774.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2019-04-30 15:26:14) cf7f94d119f8a61c47b2e8c21bfcc455acace16ﬀ9ef65dba24f828c2d172655
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
palyazatunkranemvonatkozik_1556628004.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2019-04-30 14:40:04) 1f2d6a2f304872395ee6a5b8c05be12c3c9c1d5302a3e986eec8c1f8beebcca5
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
lelato_epiteshatosagi_nyilatkozat_1556627598.pdf (Szerkesztés alatt, 662 Kb, 2019-04-30 14:33:18) 19b4338a113576f2eﬀa68d36a4c5f806f440461b3a1e1b5e14e315de79bbe2d
nyilatkozat_onkormanyzat_1556627608.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 14:33:28) c543cc977820d11b9721d82762dbfbc7ca3b0cb4b66aa82f9a49af9b9fae27a0
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
hasznalati_szerzodes_futballpalya_1556627444.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2019-04-30 14:30:44) 02b04ef76ef7aaa802ed23ﬀd51c969f9531d85aa442049e819d3ca48c9aa293
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoni_lap_sportcentrum_1556627460.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2019-04-30 14:31:00) 44e0eb4d3ebbb0fa403a54abd2e458e354576550e90a9850be6f0de3d1d39f2a
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
futesirendszerfelujitasa_1556630800.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2019-04-30 15:26:40) cf7f94d119f8a61c47b2e8c21bfcc455acace16ﬀ9ef65dba24f828c2d172655
futeskorszerusites_anyag_1556630807.pdf (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2019-04-30 15:26:47) 04bd9b5dd281165cce8dcd1b3e5460c033e2ﬀ5c4f56bc6b1e9cbfa8d0cbd111
arajanlat_kapital_kistarcsa_2019_-r_1556628381.pdf (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2019-04-30 14:46:21) 9f32911f295457a324cfe4632fea350b625ada5711fbf62986244e52943ce32c
arajanlat_lelato_1556628393.pdf (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2019-04-30 14:46:33) f94b9a748f250be2d869d5245d173f0145d0e198e8b75416ﬀf2cadfb0c6bb4d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
futeskorszerusites_anyag_1556630824.pdf (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2019-04-30 15:27:04) 04bd9b5dd281165cce8dcd1b3e5460c033e2ﬀ5c4f56bc6b1e9cbfa8d0cbd111
lelato_emi.pd_1556628477.pdf (Szerkesztés alatt, 539 Kb, 2019-04-30 14:47:57) f61fee4f28f8ec5f4c4e62e3405de1662454e95587cbbc3572089b052a349cf9
lelato_muszaki_terv_1556628484.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2019-04-30 14:48:04) f6358c7bce5e37e56256a8efc94eecb68b78c2332db04edba0f06c354c027542
lelato_tuv_1556628496.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2019-04-30 14:48:16) 3d3db090afb5402c32444bdfa0173c4c2daa2aeb7337697906b0c54d2d483a40
lelato_szek_1556628505.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2019-04-30 14:48:25) d25d8c7b8436799ae9d93c6313d0410611ebf70b181682d69c42bf26027a4f68
opel_vivaro_1556628522.pdf (Szerkesztés alatt, 704 Kb, 2019-04-30 14:48:42) 728384f142b81d28413c588d645cc0a97337e08c480b665d77d01741a5f380fc
ford_custom_1556628527.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2019-04-30 14:48:47) 4cbbe58dd37fcb3665af0f0fd5054f75a68399aa937023c1c9e9b5f7608e7e2b
ﬁat_talento_1556628531.pdf (Szerkesztés alatt, 656 Kb, 2019-04-30 14:48:51) e5f684ef838f7fdc9615dbe9e8c4b04134b01976c3368a74c7ﬀc23d8dfcee8c
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Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz
nyilatkozat_onkormanyzat_1556627829.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 14:37:09) c543cc977820d11b9721d82762dbfbc7ca3b0cb4b66aa82f9a49af9b9fae27a0
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