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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

HOLLER UFC

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

Tagsági azonosítószám

3201

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Egyéb

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18867655-1-17

Bankszámlaszám

70600016-11098072-

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 önkormányzati és kiegészítő tám ogatás
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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7020

Város

Dunaföldvár

Közterület neve

Liszt Ferenc

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

7020

Város

Dunaföldvár

Közterület neve

Liszt Ferenc

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 731 38 84

Fax

-

Honlap

www.hollerufc.hu

E-mail cím

ferencholler@gmail.com

E-mail cím

ferencholler@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Holler Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 731 38 84

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Cziráki Tamás

2018-10-29 17:30

Mobiltelefonszám
+36 30 825 96 75

E-mail cím
tamas.cziraki@aduedosport.hu
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése
Dunaföldvári sportpálya

2018-10-29 17:30

Ingatlan
típusa
Nagy f.p.

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
7020
Dunaföldvár
Előszállási út
-

Helyrajzi
szám

Méret

1474/2

105x68

Használat
jogcíme
Egyéb

Igénybevétel
(óra / hó)
50

Bérleti díj
Ft/óra
0 Ft

Igénybe vett
hónapok száma
10

Fejl.

Megj.

Igen
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2018-10-29 17:30
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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)

6 063 330 Ft

121 267 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

893 769 Ft

17 875 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

33 294 450 Ft

665 889 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2018-10-29 17:30
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Holler UFC Dunaföldvár a térség meghatározó utánpótlás-nevelő klubja. Jelenleg hat korcsoportban közel 150 sportoló szám ára nyújt közvetlenül sportolási, versenyzési lehetőséget. Jelentős
részük a labdarúgó szövetségben regisztrált, igazolt labdarúgók. Az említett sportolói létszám ot kizárólag utánpótlás-korú sportolók alkotják. A különböző életkorúak valamennyi korosztályának
bajnoki rendszerben való versenyeztetését a klub teszi lehetővé. A Holler UFC a 2012- 2013-es bajnoki idényben a következő csapatokkal büszkélkedhet: o U19 – korosztályos csapat
(korosztályos NBII-es versenyeztetés) o U17 – korosztályos csapat (NBII-es versenyeztetés) o U13 – korosztályos (megyei bajnokság) o U10-U11 – korosztályos csapat (Duna-Mount
kistérségi bajnokság és kupa, Bozsik Program, VUK program) o U8-U9 – korosztályos csapat (Duna-Mount kistérségi bajnokság és kupa, Bozsik Program, VUK program) o U6-U7 –
korosztályos csapat (Bozsik Program, VUK program, Ovi kupa, Mikulás kupa) A csapatokat jelenleg 7 szakképzett edző és egy szakmai vezető irányítja a következő munkamegosztásban:
Hagymási Zoltán: szakmai igazgató, UEFA A licenszes edzői képesítéssel • Lieszkovszky József – Simon József: U-19 és U-17-es csapatok edzői, UEFA „A” és MLSZ D licenszes edzői
képesítéssel • Holler Ferenc: U-17-os csapat edzője, UEFA B licenszes edzői képesítéssel • Klein Attila: U -13 csapat edzője MLSZ „D” licenszes edző • Berényi Péter: testnevelő tanár Iskolai
diáksport • Lesnyik Gábor: U10-11 és U8-9-es csapatok edzője, MLSZ D licenszes edzői képesítéssel • Schulteisz Norbert: U6 és U7-es csapat edzője, kapusedző, MLSZ D licenszes edzői
képesítéssel A játékoskeretet kizárólag Dunaföldváron és a környező kistelepüléseken élő fiatalok alkotják. Egyesületünk jelenleg különböző dunaföldvári sportlétesítményeket használ edzések
és mérkőzések megrendezése céljából. Mivel ezen sportpályákon rendelkezésre álló infrastruktúra a szükséges edzésidőt nem tudja maradéktalanul kiszolgálni, ezért terveink között szerepel
egy jelenleg beépítetlen földterület megvásárlása, majd ezen területen labdarúgópálya kialakítása

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen sportfejlesztési program terhére nem kívánunk pályázni ingatlan beruházásra.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sportfejlesztési programunkat az évad során ütemezve kívánjuk végrehajtani.

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 célja a labdarúgósport népszerűsítése, utánpótlás nevelése, óvodáskorúak körében a sportág népszerűsítése - ezáltal az egészség megóvása, a saját képességeiknek,
mozgáskoordinációjuknak fokozása -, nagypályás mérkőzések megrendezése. A Holler UFC célja továbbá, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítson arra, hogy a saját mozgás-,
versenyigényét teljes körűen kielégítse. A célok megvalósítása érdekében saját internetes honlapot üzemeltet, melyen a helyi rendezésű és helyi labdarúgással kapcsolatos programok és
történések kapnak helyet, az egyesület tagjainak és az egyesület köré csoportosuló szurkolók véleményeinek megjelenítésével. Annak érdekében, hogy az egyesület folytathassa
hagyományait, megőrizhesse értékeit, hogy még vonzóbbá tegye a labdarúgást, a sportot a városunkban és környékén élő fiatalok szám ára, egy olyan tervet kíván megvalósítani, mely a
következő elemekre épül. Elsődleges célunk, hogy lehetőség szerint minél több gyermeket vonjunk be szakmai programunkba, képzésünkbe és korosztályainkba. Ehhez szerencsére toborzók
szervezésére nincs szükség, hiszen enélkül is egyre több helyi fiatal választja a mi labdarúgó egyesületünket sportolásának helyszínéül. Szakmai célkitűzéseink megvalósítása érdekében
szeretnénk edzéskörülményeink javulását elérni. Ennek keretében a fent említett labdarúgópálya kialakítását tervezzük. A létesítményfejlesztéssel az edzéskörülmények nagymértékben
javulnának, a létszám ot hosszú távon közel a duplájára tudnánk növelni, ezzel együtt javulhatna a kiválasztás, és egyre tehetségesebb fiatal labdarúgókat tudnánk nevelni. Az egyes csapatok
legtehetségesebb játékosai szám ára egyéni edzéslehetőségeket kívánunk biztosítani, hogy minél jobban elősegítsük ezen játékosok szakmai fejlődését. Tervezzük továbbá az edzőtáborok
minőségét, és az azon részvevők létszám át tovább emelni. Terveink között szerepel a későbbi évek során utánpótlás csapataink nemzetközi megmérettetése is, nemzetközi labdarúgó tornán
való részvétellel. A minél színvonalasabb felkészítés érdekében edzőink szám ára biztosítani kívánjuk a megfelelő szakmai háttér és tudás meglétét - mindezt edző-, és továbbképzési
tanfolyamok biztosításával tennénk szám ukra lehetővé, ame

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait tekintve igen jelentős. Az utánpótlás nevelés közvetlen és közvetett hatással van az adott térség
foglalkoztatására. A tám ogatás közvetlen társadalmi, gazdasági hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszám ítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. A fiatalok versenyeire településünkre érkezők, az ő, illetve ellenfeleik szurkolói mind fogyasztást generálnak, ezáltal pozitív hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra.
A Holler UFC célkitűzésének megfelelően sportfejlesztési programunk hatása igen széles társadalmi réteget érinthet. Az óvodáskorú gyerekektől kezdődően, az utánpótláskorú gyermekek
sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szemléletének szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Egyesületünk által megvalósított rendszeres sportolási lehetőség a
városunkban és a környező településen élő és tanuló gyermeklétszám nem elhanyagolható részének ad napi értelmes és hasznos elfoglaltságot, a versenyzéssel sikerélményt, felnőtté
válásukhoz hasznos tudást, nem egyszer életcélt. A komoly sportolást folytató fiatalok szűkebb- és tágabb korosztályi közösségüknek példát mutató, a kisközösségeket vezető-, azok életét
pozitív irányban befolyásoló egyéniségek. A sportban szerzett kitartás, sikerorientáltság, csapatszellem és magasabb fokú kudarctűrés kimutatottan jó hatással van a rendszeresen sportoló
fiatalok tanulmányaira, későbbi munkavégzésükre. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

2018-10-29 17:30

5 / 29

be/SFPHPM01-23149/2018/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-10-29 17:30

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
2018/19 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)

Pályakarbantartó gép

traktor

nincs

db

1

8 000 000
Ft

8 000 000 Ft

Sportegészségügyi
gép

defibrillátor

508 000 Ft

db

1

290 000 Ft

290 000 Ft

Sportegészségügyi
gép

defibrillátor

508 000 Ft

db

1

190 000 Ft

190 000 Ft

8 480 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

traktor

TX 7800 S http://www.carrarotraktor.hu/termekek/tx/

defibrillátor

Indoklás az alábbi táblázatban

defibrillátor

Indoklás az alábbi táblázatban

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

defibrillátor

MÉRLEG, FITTNESS SOEHNLE

Diagnosztika

Irsz.: 7020
Város: Dunaföldvár
Közterület: Előszállási út
Házszám: -

Igen

10

200

defibrillátor

Hordozható EKG készülék
CONTEC 300G 3 csatornás

Diagnosztika

Irsz.: 7020
Város: Dunaföldvár
Közterület: Előszállási út
Házszám: -

Igen

10

200

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
5 881 430 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
60 633 Ft

Közreműködői díj
121 267 Ft

Teljes támogatás (Ft)
6 063 330 Ft

Önrész (Ft)
2 598 570 Ft

Elszámolandó összeg
8 601 267 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
8 661 900 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

2018-10-29 17:30

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Pályainfrastr.
bőv.

labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

2019-03-01

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

2019-05-31

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

2019-05-31

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
1 250 000 Ft

1 250 000 Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Érintett ingatlan

Indoklás

Dunaföldvári sportpálya

500 nm hálószerkezet

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Pályainfrastr. bőv.

Beruházás
típusa

labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Nagy f.p.

Beruházás
címe
7020
Dunaföldvá
r
Előszállási
út
-

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma
-

Naturália

Nem
releváns

Beruházás leíró
mennyiség
500

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2018/19 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

2018/19 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.

866 956 Ft

8 938 Ft

17 875 Ft

893 769 Ft

383 044 Ft

1 267 875 Ft

1 276 813 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

9

-

Aktív

U7

u7_csapat_2

9

-

Aktív

U9

u9_csapat_1

9

-

Aktív

U9

u9_csapat_2

9

-

Aktív

U11

u11_csapat_1

10

-

Aktív

U11

u11_csapat_2

10

-

Aktív

U11

u11_csapat_3

10

-

Aktív

U11

u11_csapat_4

10

-

Inaktív

U13

u13_csapat_1

12

-

Aktív

U13

u13_csapat_2

12

-

Aktív

U13

u13_csapat_3

12

-

Inaktív

U13

u13_csapat_4

12

-

Inaktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_3

8

-

Aktív

U7

u7_csapat_4

8

-

Aktív

U9

u9_csapat_3

9

-

Aktív

U9

u9_csapat_4

9

-

Aktív

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

Mennyiség

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

10

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom)

4

Közös Grassroots fesztivál szervezésre (50 ezer Ft/alkalom)

2

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

3

Bozsik sportszer csomag vásárlására (2 millió Ft/csomag)

1

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad)

1

2018-10-29 17:30
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U15

HOLLER UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI ÉS FELNŐTT CLUB U15

18

Országos II. 2.

Országos II. 2.

-

Aktív

U14

HOLLER UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI ÉS FELNŐTT CLUB U14

18

Országos II. 1.

Országos II. 1.

-

Aktív

U19

HOLLER UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI ÉS FELNŐTT CLUB U19

18

Országos III. 1.

Országos III. 1.

-

Aktív

U17

HOLLER UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI ÉS FELNŐTT CLUB U17

18

Országos III. 1.

Országos III. 1.

-

Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-29 17:30

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-29 17:30

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-29 17:30

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-29 17:30

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2018. nyár

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-29 17:30

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzésgarnitúra

nincs

szett

80

50 000 Ft

4 000 000 Ft

Sporteszköz

(UP) rúgófal

35 000 Ft

db

4

35 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 5x2 méter

195 000 Ft

db

2

195 000 Ft

390 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 7x2 méter

300 000 Ft

db

2

300 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 5x2 méter

28 000 Ft

pár

1

28 000 Ft

28 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 7x2 méter

60 000 Ft

pár

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

100

10 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) cipő élőfüves pályához

18 000 Ft

pár

100

18 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) Bozsik sportszercsomag

nincs

csom

1

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Vitamin

Benchmark

izotóniás ital

nincs

Mennyiségi egység

Mennyiség

csom

6

Egységár
50 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
300 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Teremhasználat

Kategória
Terem

Létesítmény székhelye
Egyéb település

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

5 000 Ft

4

Hónapok száma
10

Bérleti díj összesen (Ft)
200 000 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Teremhasználat

Téli edzések alkalmával

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Váradi András

EKHO

160

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

Edző

Váradi Tamás

EKHO

160

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

Edző

Szigeti Ádám

EKHO

160

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

Edző

Lesnyik Gábor

EKHO

160

12

300 000 Ft

58 500 Ft

4 302 000 Ft

Edző

Holler Ferenc

EKHO

160

12

300 000 Ft

58 500 Ft

4 302 000 Ft

Egyéb

Baráth András

EKHO

160

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

Edző

Barics Péter

EKHO

160

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Baráth András

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Váradi András

MLSZ Grassroots C

U11

4

20

Váradi Tamás

MLSZ Grassroots C

U13

4

20

Szigeti Ádám

MLSZ Grassroots C

U17

4

20

Lesnyik Gábor

UEFA B

U15

4

20

Holler Ferenc

UEFA B

U14

4

20

Barics Péter

UEFA B

U19

4

18

2018-10-29 17:30
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 018 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

300 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

200 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 600 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

22 227 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

50 000 Ft

Összesen

35 995 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
32 295 617 Ft

2018-10-29 17:30

Ell. szerv. fiz. díj
332 945 Ft

Közreműködői díj
665 889 Ft

Teljes támogatás (Ft)
33 294 450 Ft

Önrész (Ft)
3 699 383 Ft

Elszámolandó összeg
36 660 889 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
36 993 834 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-10-29 17:30

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
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-10-29 17:30

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

18 / 29

be/SFPHPM01-23149/2018/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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

121 267 Ft

121 267 Ft

60 633 Ft

181 900 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

17 875 Ft

17 875 Ft

8 938 Ft

26 813 Ft

Utánpótlás-nevelés

665 889 Ft

665 889 Ft

332 945 Ft

998 834 Ft

Összesen

805 031 Ft

1 207 546 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A tám ogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított tám ogatási igazolás alapján a
tám ogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált tám ogatás
elszám olásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek, valamint a kötelező könyvvizsgálat díjának tám ogatására

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A tám ogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított tám ogatási igazolás alapján a
tám ogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált tám ogatás
elszám olásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek, valamint a kötelező könyvvizsgálat díjának tám ogatására

Utánpótlásnevelés

A tám ogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított tám ogatási igazolás alapján a
tám ogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált tám ogatás
elszám olásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek, valamint a kötelező könyvvizsgálat díjának tám ogatására

2018-10-29 17:30
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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: Dunaföldvár, 2018. 10. 29.

2018-10-29 17:30

20 / 29

be/SFPHPM01-23149/2018/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Holler Ferenc (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 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 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: Dunaföldvár, 2018. 10. 29.
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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 kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Holler Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club (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 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: ön kormán yzati és kiegészítő támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 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 hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) 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.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑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. hivatásossporttevékenység, 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]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
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.
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: Dunaföldvár, 2018. 10. 29.

..........................................................
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
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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, függetlenülattól, 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 az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak

minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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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: 3
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:24:36
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:
2018-05-02 16:33:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 21:05:49
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:26:57
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:45:03

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 23:18:29
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: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:58:21
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 23:18:31
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: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 23:18:39
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:35:29
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:35:32
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: 3
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:57:47
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:48:39
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-29 17:30
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be/SFPHPM01-23149/2018/MLSZ
2018-10-17 22:57:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-10-17 22:50:07

Kelt: Dunaföldvár, 2018. 10. 29.

2018-10-29 17:30
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be/SFPHPM01-23149/2018/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

-100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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be/SFPHPM01-23149/2018/MLSZ
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

6 748 386 Ft

69 571 Ft

139 142 Ft

6 957 099 Ft

2 981 614 Ft

9 869 142 Ft

9 938 713 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 881 430 Ft

60 633 Ft

121 267 Ft

6 063 330 Ft

2 598 570 Ft

8 601 267 Ft

8 661 900 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

866 956 Ft

8 938 Ft

17 875 Ft

893 769 Ft

383 044 Ft

1 267 875 Ft

1 276 813 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

32 295 617 Ft

332 945 Ft

665 889 Ft

33 294 450 Ft

3 699 383 Ft

36 660 889 Ft

36 993 834 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

39 044 003 Ft

402 516 Ft

805 031 Ft

40 251 549 Ft

6 680 997 Ft

46 530 031 Ft

46 932 547 Ft

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

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-23149/2018/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (30 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)
alairasminta001_1462218624_14937432_1525271621.jpg (Szerkesztés alatt, 705 Kb, 2018-05-02 16:33:41) 2e0e5e865d5a7f0d6dfd99507dfa11c05a9210c1ba5f97696741145776bae6b5
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
skm_22718050216481_1525272580.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:40) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
vilagitasberuhazas_utemterv_1539808529.pdf (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2018-10-17 22:35:29) bbe2190a0153bda6ea20dc40eabfc883bd1872cf853832d399cc68ee401d823a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
skm_22718050216481_1525272578.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:38) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
vilagitasberuhazas_utemterv_1539808532.pdf (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2018-10-17 22:35:32) bbe2190a0153bda6ea20dc40eabfc883bd1872cf853832d399cc68ee401d823a
Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)
skm_22718050216481_1525272570.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:30) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
labdafogohaloszerkezetekkel_1539809864.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 61 Kb, 2018-10-17 22:57:44) cf0df1ff6e14b9c6ad8598e7b0a8a636ee5d15c079329b3756657b7bf11173d8
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
skm_22718050216481_1525272303.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:45:03) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
skm_22718050216481_1525272305.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:45:05) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
businesscard-2018.10.01.-16-_1539807871.pdf (Hiánypótlás melléklet, 469 Kb, 2018-10-17 22:24:31) 031d8fec29ed0cee0a6a554dbbcb57fea7da727efadda0aa4f84eb58697a8b94
businesscard-2018.10.01.-16-_1539807876.pdf (Hiánypótlás melléklet, 658 Kb, 2018-10-17 22:24:36) 31b6bdf9e7fcead6740d4ff0423908967a71a5ed29b9b921fef328b947efc011
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
skm_22718050216481_1525272308.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:45:08) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
befizetes_mlsz_1539808017.jpg (Hiánypótlás melléklet, 230 Kb, 2018-10-17 22:26:57) e6fdc5eefddf9a8a0173894001bb2ffebfc7df7135164fffcaa0205b69e44a4d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_23149_201_1524769549.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-04-26 21:05:49) 460afebf2b7255255282224fae3ea303361a27c43149ee8b99ff5d9287f90d06
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
skm_22718050216481_1525272566.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:26) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
hollerutanpotlasnevelesiesfelno_1539809398.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-10-17 22:49:58) 6d6213e8ee4cc0fc52685dc00f7dd7ce2fef9b1d03060b25eaf43600b47042b1
antonio_carraro_ttr_4400_hst_1539809407.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-10-17 22:50:07) 297d9fc2a223af09500dd6ccb4981dae87df8a8cb6308ee3c77ae38a1b693a97
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
skm_22718050216481_1525272594.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:54) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
vilagitasberuhazas_utemterv_1539811119.pdf (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2018-10-17 23:18:39) bbe2190a0153bda6ea20dc40eabfc883bd1872cf853832d399cc68ee401d823a
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
skm_22718050216481_1525272599.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:59) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
vilagitasberuhazas_utemterv_1539811111.pdf (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2018-10-17 23:18:31) bbe2190a0153bda6ea20dc40eabfc883bd1872cf853832d399cc68ee401d823a
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
skm_22718050216481_1525272636.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:50:36) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
vilagitasberuhazas_utemterv_1539811109.pdf (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2018-10-17 23:18:29) bbe2190a0153bda6ea20dc40eabfc883bd1872cf853832d399cc68ee401d823a
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
skm_22718050216481_1525272603.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:50:03) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
tulajdonilap-2_1539809901.pdf (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2018-10-17 22:58:21) 9b3165059a054be5b58ce8e06c93a94f2a2b9af8845dcfda9c8055e2043ef050
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
skm_22718050216481_1525272575.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:35) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
centerpalyavilagitas_osszevontaja_1539809291.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2018-10-17 22:48:11) a627deeb1ac2ff54ff874a4fa97d383ca14a7fbc6d74eb93a5bda7c4a6599b18
labdafogohaloszerkezetekkel_1539809867.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 61 Kb, 2018-10-17 22:57:47) cf0df1ff6e14b9c6ad8598e7b0a8a636ee5d15c079329b3756657b7bf11173d8
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
skm_22718050216481_1525272573.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-05-02 16:49:33) e41bc53dcc8802e0c983263dfe3eea52428aab2f08cdcb905b365f10ae3c2745
centerpalyavilagitas_osszevontaja_1539809319.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2018-10-17 22:48:39) a627deeb1ac2ff54ff874a4fa97d383ca14a7fbc6d74eb93a5bda7c4a6599b18
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