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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

ELTE SE

Gazdálkodási formakód

521

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

Nem releváns

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

3242

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Országos

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18266078-1-43

Bankszámlaszám

11707062-20000284-

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1117

Város

Budapest

Közterület neve

Bogdánfy

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1117

Város

Budapest

Közterület neve

Bogdánfy

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 209 06 17

Fax

-

Honlap

www.elteonline.hu/sport

E-mail cím

eltese2008@gmail.com

E-mail cím

eltese2008@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Simon Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 773 72 86
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Simon Gábor

+36 30 773 72 86

eltese2008@gmail.com

Árendás Tamás

+36 20 204 45 23

arendastamas@gmail.com

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

BEAC sportcsarnok

Edzőcs.

1117
Budapest
Bogdánfy
10

4082/26

40x20
méter

Bérelt

24

11 000 Ft

10

Tüskecsarnok

Edzőcs.

1117
Budapest
Magyar Tudósok körútja
7

4082/23

36x18
méter

Bérelt

24

8 000 Ft

10
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0,4 MFt

0,85 MFt

1 MFt

Állami támogatás

4,8 MFt

2,8 MFt

3,6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4,1 MFt

3 MFt

4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4,3 MFt

5 MFt

11 MFt

Egyéb támogatás

1,4 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Összesen

15 MFt

13,15 MFt

21,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,4 MFt

5,9 MFt

6,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

0,8 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,9 MFt

0,6 MFt

0,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

10,6 MFt

9,99 MFt

10,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,2 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Összesen

19,1 MFt

17,49 MFt

18,1 MFt

2017-05-02 16:05

3 / 27

be/SFP-17115/2017/MLSZ
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

275 879 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

11 487 647 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Helyzetelemzés: Egyesületünk az elmúlt évben nem csak mennyiségi, hanem minőségi fejlődésben is előre lépett. Az elmúlt években, pályázataink révén a futsal szakosztály komoly
többletforráshoz jutott. Célunk, hogy olyan fejlesztéseket végezzünk, melyek több évre meghatározzák egyesületünk fejlődését. Létesítmény feltételek: Létesítmény helyzetünk az elmúlt
szezonhoz képest nem változott. Csapataink az ELTE tulajdonában álló sportingatlanokat használják, kiemelten a Bogdánfy úti ELTE sporttelep parkettás csarnokát, ill. két darab kézilabda
méretű műfüves futballpályáját, melyeken érdemi változás, fejlesztés az utóbbi években nem történt. 2015-ben vettük használatba a Tüskecsarnokban az egyetemi tornatermet, ami utat
nyithat újabb korosztályok befogadásához. A Futsal szakosztály jelenlegi helyzete: Előző pályázatunkban közel 5 millió forintot tudtunk igényelni, ezért részben végre tudtuk hajtani azokat a
fejlesztéseket, amiket szerettünk volna. Az elmúlt években sikerült tovább lépni, fejlődni, mind létszámban, mind eredményben, mind a képzés területén. Az egyesületünkben folyó szakmai
munka elismertsége, megítélése egyre nagyobb, népszerűségünk töretlen. Játékos, illetve gyermek létszámunk stabilan, folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A 2017/18. évi fejlesztési
koncepciónkban a hangsúly a tömegbázis növelésén túl a minőségi képzésen van. Az aktuális évi országos és budapesti bajnokságokban hét csapatunk is felveszi a versenyt a többi
sportszervezettel. Női és férfi felnőtt csapatunk az országos NB2-es bajnokságban, U20-as és U17-es csapataink szintén az országos másodosztályban szerepelnek, míg egyetemi csapataink
a Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokságban léptek pályára. 2016 őszén indítottuk újabb korosztályunkat, akik a BLSZ által kiírt U15-ös bajnokságban tanulják az alapokat. Az elmúlt időszakban
három új intézményben, mintegy 50 gyerekkel folytattuk labdás ügyességfejlesztő foglalkozásainkat, akik ősztől készen állnak a versenyeztetésre. 2017 tavaszán két csapatunk is a legjobb
négy gárda közé jutott bajnokságában. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése tovább folyik, évek óta rendszeres szervezői és szereplői vagyunk az erdélyi és budapesti Kárpát-medencei
Egyetemek Kupája rendezvénysorozatnak és a tusványosi finálénak. Mostani pályázatunk szintén tartalmazza azokat az elemeket, amiket már az előző pályázatban is szerettünk volna
megvalósítani. Tovább lépésünkhöz, fejlődésünkhöz szükségünk lenne a teljes összeg elnyerésére.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk nem tervez ingatlanberuházást a pályázatból.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az egyetemi és utánpótlás sport, futsal fejlesztéséhez az alábbi stratégiai tervvázlat készült (összhangban a korábbival): 2017.július - 2018. június 2017.július – Szakmai programok
összeállítása (versenynaptárak; nevezés; képzési program; periodizáció; célok meghatározása; játékosállomány felmérése; játékosoknak pihenő) 2017.augusztus-szeptember (I. munka
szakasz) – Nyári felkészülési időszak (I. edzésciklus szakmai program és képzési terv alapján; állapot felmérések; elméleti és gyakorlati foglalkozások; edzőmérkőzések; edzőtáborozás; heti 3
alkalom edzés) 2017.szeptember-december (II. munka szakasz) – versenyeztetés (II-III. edzésciklus szakmai program és képzési terv alapján; elméleti és gyakorlati foglalkozások; mérkőzések
heti rendszerességgel; állapotkövetés) 2018.január-április (III. munka szakasz) – versenyeztetés (IV-V. edzésciklus szakmai program és képzési terv alapján; elméleti és gyakorlati
foglalkozások; mérkőzések heti rendszerességgel; állapotkövetés) 2018. május-június (IV. munka szakasz) – felkészülés a következő évre (VI-VII. edzésciklus szakmai program és képzési terv
alapján; elméleti és gyakorlati foglalkozások) 2018. június-július (V. munka szakasz) – az iskola befejeztével napközis táborok szervezése és lebonyolítása. Céljaink továbbra is: - a minőségi
versenyzői létszám növelése - a képzéshez szükséges eszközállomány javítása - szakemberek képzése, továbbképzése - szakemberek anyagi megbecsülése - eredményesség növelése - a
sportág népszerűsítése Szakmai cél: - magasan képzett játékosok nevelése - utánpótlás bázis továbbépítése, fejlesztése - a sporton keresztül a fiatalok nevelése - futsal pártoló, támogató
bázis kialakítása A képzéshez szükséges háttér biztosítása: - képzés a KÉPZÉSI TERV alapján egységes koncepcióval, egységes elvek alapján - szakember állomány bővítése - megfelelő
eszközök biztosítása - a fejlődés, a teljesítmény rendszeres mérése, ellenőrzése - megfelelő szintű és mértékű versenyeztetés - szakmai téren megfelelő, hosszú távú perspektíva biztosítása
Létszám fejlesztési terv: Egyesületünk a következő évben 10 csapat versenyeztetését vállalja. Programunkat jövőre óvodai, U9-es, U11-es és U13-as csapatok versenyeztetésével egészítjük
ki.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A szakszövetségi stratégiához kapcsolódva egyesületünk működéséről, céljairól elmondható, hogy – lévén egy (felső)oktatási intézményhez kötődik – kapcsolatban áll a sportág számára
legfontosabb korosztályokkal. Az ELTE gyakorló iskolái, az érintett kerületi közoktatási intézmények az egyetemi utánpótlás bázisai. Az ELTE-nek, mint felsőoktatási intézménynek célja, hogy a
sporton, a labdarúgáson keresztül közvetlen ráhatással legyen az utánpótlásra. Az ELTE SE célja: olyan csapatok kialakítása, amelyekben a játékosok, tanulók fizikai felkészülésén túl fontos
szerepet kap a megfelelő életritmus, az egészséges életmódra, a tudatos életvezetésre való nevelés is. Mostani pályázatunk szintén tartalmazza azokat az elemeket, amiket már az előző
pályázatban is szerettünk volna megvalósítani. Egyesületünk foglalkozik az utánpótlással, amatőr labdarúgással, egyetemi bajnoksággal, szabadidős labdarúgás számos válfajával, női
labdarúgással, a grassroots majd minden érintett területével. Az ELTE SE a labdarúgás egy életen át eszmeiségét fontosnak tartja és szakmai munkájában, sportági koncepciójában és a
gyakorlatban is ezt kiemelt célként kezeli. Az MLSZ sportág fejlesztési elképzeléseivel összhangban célunk elsősorban a széles társadalmi bázis kialakítása. Továbbá célunk, hogy hallgatóink
sportoló közösségeket teremtve a futsalra, mint az örömszerzés lehetőségére tekintsenek. A korábbi programhoz kapcsolódva célunk az ott bemutatott irányvonal folytatása. A programunk
rendszerszerűen kívánja a már elkezdett utánpótlás program folytatását és a sportinfrastuktúra fejlesztését megvalósítani. Sportfejlesztési programunk célja, egy dél-budai futsal bázis
kialakítása, mely pár éven belül képes saját lábon állni, egy jól felépített rendszer szerint dolgozni és az utánpótlás, valamint egyetemi sport magyarországi megerősödéséért minél többen
megtenni. A 2017/18. évi fejlesztési koncepciónkban a hangsúly a tömegbázis növelésén túl a minőségi képzésen van. Az előző bajnoki szezonhoz képest megint nő a bajnokságban induló
csapataink száma. Összesen 10 csapattal indulunk az országos és budapesti bajnokságokban. Sportolói létszámunk folyamatosan emelkedik, ami újabb szakemberek bevonását kívánja meg
az egyesülettől. A sportolói létszámmal egyenesen arányosan növekszik a versenyeztetés, az ide való eljutásoknál jelenthetne mérföldkövet az utazási feltételek javítása. Mindehhez a
tevékenységhez jelentene fontos és értékes támogatást pályázatunk pozitív elbírálása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra és rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek és a szülők életének, életmódjának jótékony
célú megváltoztatása, átalakítása. Mint nevelő klub, együttműködve az ELTE gyakorlói iskoláival, az ELTE karai, kollégiumai által érintett kerületek iskoláival, célunk ﬁatal, a gyermekek nyelvén
értő és életmódjukkal, viselkedésükkel példamutató edzők alkalmazásával elérni azt, hogy a ﬁatalok futsalt értő, szerető, egészséges felnőttekké váljanak. Sportolóként, szurkolóként, szülőként
támogassák a későbbiekben a sportág fejlődését. A középiskola tanulásban gazdag éveinek és a szellemi frissességnek, elengedhetetlen feltétele a rendszeres testmozgás. Az ELTE SE célja:
olyan csapatok kialakítása, amelyekben a játékosok, tanulók fizikai felkészülésen túl fontos szerepet kap a megfelelő életritmus, az egészséges életmódra, a tudatos életvezetésre való nevelés
is. További célunk, hogy egyesületünk a térség különböző labdarúgó korosztályaira is összetartó, közösségi erőként hasson. Egyesületünkben több futsal edző, testnevelő, szakember
dolgozik. Az utánpótlás korú ﬁatalok számára rendszeres sportolási lehetőség teremtése a cél, amelynek mind társadalmi mind gazdasági hatásai jelentősek. Olyan sportoló közösségeket
teremtünk, amelyekhez tartozó ﬁatalok felnőve az egyetemeken, aztán a munkahelyeken, később szülőként, szurkolóként esetleg mecénásként a labdarúgás szeretetét és fontosságát fogják
támogatni. Gazdasági hatás: A szülői terhek csökkentése, a költségek átgondolt tervezésével a képzés és a költséghatékonyság arányának optimalizálása révén az edzők társadalmi, szakmai
elismertségének, megbecsülésének elfogadása. A támogatói kör szélesítése révén a futsalba áramló anyagi eszközök növelése. Várt előnyök: Sportolói bázis szélesítése, fiú-lány szakág,
szurkolói bázis kialakítása. A képzés színvonalának emelése. A gyerekek mozgásigényének jótékony célú átmentése, a csavargás és a drogok helyett a sportpályára csábítani a gyerekeket,
tartalmas és sikeres programot kínálva az önmegvalósításra is. Minimális kockázat, a költségvetés átgondolt, fenntartható, előre mutató. A program során általában jellemző kockázat nem
nagyobb, mint a társadalom egyéb területein.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Női vezetőedző

Kategória

Képesíté
s

Edző

Futsal
edző

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Normál

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

120

10

45 000 Ft

9 900 Ft

549 000 Ft

120

10

45 000 Ft

9 900 Ft

549 000 Ft

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

Oklevél azonosítója

Női vezetőedző

Beszerzés folyamatban

93

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
273 121 Ft

2017-05-02 16:05

Ell. szerv. fiz. díj
2 759 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
275 879 Ft

Önrész (Ft)
275 879 Ft

Elszámolandó összeg
549 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
551 759 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

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

Indoklás

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

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

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

2017-05-02 16:05

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

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

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

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

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-05-02 16:05
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-05-02 16:05
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-05-02 16:05
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

U20

ELTE SE U20

22

Futsal UP bajnokság

Futsal UP bajnokság

U17

ELTE SE U17

12

Futsal UP bajnokság

Futsal UP bajnokság

U15

ELTE-BEAC U15

11

Futsal UP torna

Futsal UP torna

Megjegyzés

Státusz
Aktív

magyar bajnok 2016

Aktív
Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U21

ELTE SE egyetemi futsal

16

Futsal UP bajnokság

Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság

Aktív

U21

ELTE SE egyetemi futsal

16

Futsal UP bajnokság

Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság

Aktív

U13

ELTE SE U13

20

Futsal UP torna

Aktív

U11

ELTE SE U11

20

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U9

ELTE SE U9

20

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U7

ELTE SE U7

12

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U18

ELTE SE U18

16

Futsal UP bajnokság

Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-05-02 16:05

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-05-02 16:05

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

2017-05-02 16:05

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi futsal
ELTE SE U20 (N)

U20

22 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

ELTE SE U17 (N)

U17

12 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

ELTE-BEAC U15 (N)

U15

11 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

ELTE SE egyetemi futsal (V)

U21

16 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

ELTE SE egyetemi futsal (V)

U21

16 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

ELTE SE U13 (V)

U13

20 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

ELTE SE U11 (V)

U11

20 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

ELTE SE U9 (V)

U9

20 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

ELTE SE U7 (V)

U7

12 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

ELTE SE U18 (V)

U18

16 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

12 500 000 Ft

Férfi futsal

12 500 000 Ft

16/17-ös csapatok korrekció

-620 000 Ft

Elvi támogatás

2017-05-02 16:05

11 880 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labda

db

40

6 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

mérközésgarnitúra

db

42

6 000 Ft

252 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

80

8 000 Ft

640 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

100

1 200 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

hátizsák

pár

30

5 000 Ft

150 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Tüskecsarnok

Sportcsarnok

8 000 Ft

30

10

2 400 000 Ft

BEAC sportcsarnok

Sportcsarnok

11 000 Ft

24

10

2 640 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Tüskecsarnok

Létesítmény feltételek: 2015-ben vettük használatba a Tüskecsarnokban az egyetemi tornatermet, ami utat nyithat újabb korosztályok befogadásához. Csapataink
mennyiségi és minőségi fejlődésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő edzéskörülmények megteremtése. Korosztályaink (8) heti 2-3 edzéssel készülnek.

BEAC
sportcsarnok

Létesítmény feltételek: Egyetemünk sportszervezete az ELTE tulajdonában álló sportingatlanokat használja, kiemelten a Bogdánfy úti ELTE sporttelep parkettás
csarnokát. Csapataink mennyiségi és minőségi fejlődésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő edzéskörülmények megteremtése. Korosztályaink (8) heti 2-3 edzéssel
készülnek 10 hónapon keresztül. A bérleti díj kedvezményes ár, melynek maximálisan elszámolható részét (8000 Ft) tervezzük a TAO támogatásból finanszírozni.

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

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

KPTANB1501-3703

Normál

160

10

157 000 Ft

34 540 Ft

1 915 400 Ft

Edző

182

EKHO

160

10

95 000 Ft

19 000 Ft

1 140 000 Ft

Edző

80

EKHO

160

10

95 000 Ft

19 000 Ft

1 140 000 Ft

Edző

93

EKHO

120

10

58 824 Ft

11 765 Ft

705 888 Ft

Edző

KPTANB1501-3709

EKHO

120

10

58 824 Ft

11 765 Ft

705 888 Ft

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

KPTANB1501-3703

UEFA B

U20

10

20

182

Futsal edző

U17

10

20

80

Futsal edző

U18

10

20

93

Futsal edző

U15

8

20

KPTANB1501-3709

UEFA B

U13

8

20

2017-05-02 16:05
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 402 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

5 040 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 607 176 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

12 649 176 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
11 372 771 Ft

2017-05-02 16:05

Ell. szerv. fiz. díj
114 876 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
11 487 647 Ft

Önrész (Ft)
1 276 405 Ft

Elszámolandó összeg
12 649 176 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
12 764 052 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-05-02 16:05

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
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-05-02 16:05

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-05-02 16:05

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2017. 05. 02.

2017-05-02 16:05
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Nyilatkozat 2
Alulírott Simon Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Budapest, 2017. 05. 02.

2017-05-02 16:05

21 / 27

be/SFP-17115/2017/MLSZ
NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Simon Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület
(kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Budapest, 2017. 05. 02.

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

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

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 12:18:05
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 12:18:55
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 12:19:17
Feltöltés / Megtekintés

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:47:32
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 14:31:00

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Kelt: Budapest, 2017. 05. 02.

2017-05-02 16:05

24 / 27

be/SFP-17115/2017/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

Teljes szakember állomány

fő

0

3

5

67%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

3

5

67%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

16

0%

U17

fő

0

12

20

67%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

11

20

82%

U20

fő

0

22

25

14%

U13

fő

0

0

20

0%

U9

fő

0

0

20

0%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

273 121 Ft

2 759 Ft

0 Ft

275 879 Ft

275 879 Ft

549 000 Ft

551 759 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 372 771 Ft

114 876 Ft

0 Ft

11 487 647 Ft

1 276 405 Ft

12 649 176 Ft

12 764 052 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

11 645 891 Ft

117 635 Ft

0 Ft

11 763 527 Ft

1 552 285 Ft

13 198 176 Ft

13 315 811 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 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)
eltese_simongabor_alairasicmpld__1493115535.pdf (Szerkesztés alatt, 558 Kb, 2017-04-25 12:18:55) 2be61d41e53f95225c85bba4373de225a0d6832f419151036be8b1d880d5e5fb
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493555460.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2017-04-30 14:31:00) 66e8da0618f273d893f4be0badf010616a94188ffa73daf804a17401d798a259
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
eltese_birosagikivonat_2017apr12_1493115485.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-04-25 12:18:05) f112173e3dd3d7289cfe32c2e0a7c796950b2f6add289f2dc377b6bfce1d2d17
(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
befiz_ig_eltese_tao_mlsz.jp_1493711252.jpg (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2017-05-02 09:47:32) 891ae9840503e518be4db9cffb8bdba201d478b2f13903c1ab5b041efc6e2648
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
nav_null_2017_apr_eltese_1493115557.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-04-25 12:19:17) 755b9c06ed86a691d716bb5a88ff0cbe8039ba6f8d4161e2f4e8e62558a3a4c7

2017-05-02 16:05
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