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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság
A kérelmező szervezet rövidített neve: Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 3464
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 2 3 4 9 7 8 0 1  - 2  - 0 5

Bankszámlaszám: 1 1 7 3 4 1 0 7  - 2 0 1 2 1 0 0 8  - 

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 3 4 0 0 Mezőkövesd(helység)

Széchenyi út(út, utca) 9.(házszám)

06306609672Telefon: www.mse-zsory.huHonlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 3 4 0 0 Mezőkövesd(helység)

Széchenyi út(út, utca) 9.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bocsi Anna
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető igazgató

06306609672Mobiltelefonszám: mezokovesdzsory@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bocsi Anna

06306609672Mobiltelefonszám: mezokovesdzsory@gmail.comE-mail cím:

Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület 3400 Mezőkövesd Széchenyi út 9. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. számára

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

113 Jogosult

NB I-es felnőtt Bozsik program

- nincs - - nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

60 MFt 80 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

27 MFt 64 MFt 161 MFt

119 MFt 194 MFt 314 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

206  MFt 338  MFt 475  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

6 MFt 14 MFt 80 MFt

18 MFt 22 MFt 18 MFt

9 MFt 12 MFt 14 MFt

14 MFt 30 MFt 35 MFt

144 MFt 256 MFt 328 MFt

191  MFt 334  MFt 475  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

18 MFt 18 MFt 26.9 MFt

18 MFt 22 MFt 18 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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 sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

A

jövendő sikerek megalapozása és a Magyar Labdarúgó Szövetség céljainak helybeni megvalósítása a fő célja a sportfejlesztés programunknak.Klubunk
utánpótlásrendszerében az általános iskola az alsó osztályos korosztályától kezdve, vagyis 7 évesektől a felnőttekig tartó korcsoportokban összesen 13 UP-csapatot
működtet a klub. Együttműködési megállapodást kötöttünk az Egri Plutó Gyermekfoci Sportegyesülettel, melyek értelmében a Mezőkövesd Zsóry szakmai segítséget
nyújt partneregyesületének. Ennek fejében korosztályokat integrál a Plutó SE a Mezőkövesd Zsóry számára. A felnőtt csapatunk NBI-be jutásával a nagy múltú klubunk
népszerűségnek örvend a városban és ezáltal sok gyermeket a labdarúgást szerető szülei hoznak edzésre, többüket már óvodás kortól. Edzőink már óvodás kortól
felveszik a kapcsolatot a gyerekekkel. Több általános iskolával is szoros, jó kapcsolatot ápolunk, ahol évente toborzásokat tartunk. A környékbeli kisebb településekről
is érkeznek az edzésekre gyerekek, de ők még egyelőre nem szervezett toborzáson keresztül, hanem a klub híre által kerülnek be a korosztályos képzési
rendszerbe.A toborzás legfontosabb vezérelve számunkra: szélesíteni a bázist, hogy a környék legnagyobb létszámú utánpótlás bázisával rendelkezzünk és a mostani
létszámgondok megszűnjenek. Ezen célunk elérésében nagy változást hozott az új pálya felépítése, így most a páros korosztályokban is szeretnénk csapatokat
létrehozni és egy éven belül akár megduplázni utánpótlás sportolói létszámunkat.A Bozsik program egyik kijelölt alközpontjaként maximálisan figyelembe vesszük a
Bozsik programot, maradéktalanul végrehajtjuk az abban vállalt kötelezettségeinket, megszervezzük a kiskörzeti tornákat, valamint kiemelt megyei rendezvényeket is.
2013. augusztus hó 17-én elkészült a városi stadionunk, ami a fiatal játékosainknak csodálatos jövőképet mutat. A különböző korosztályú csapatok a klub szabvány
méretű, műfüves pályáján edzenek. A városban található „Tűzoltó-pálya”-t is igénybe vesszük a foglalkozások tartására.A felnőtt csapatunkat is mi versenyeztetjük, a
szabályozások változása miatt. Célunk az NB I-ben való bennmaradás, ezért már most minden szükséges fejlesztést el kívánunk indítani, hogy a hosszú távú NBI-es
tagság esetén minden feltételünk biztosítva legyen a magasabb szintű szakmai munkához.

A

felnőtt csapat NBI-be kerülésével városunk futballszerető közönségének régi álma valósult meg. Ezzel az utánpótlás csapataink is testközelből láthatják hétről hétre
NBI-es csapatunkat és a hozzánk érkező eddig csak többnyire televízióból ismert nagy múltú ellenfeleket. Az öltöző fejlesztés, az emeletráépítés az előző években
történt tervek alapján elkészült, továbbá a center pályánk villanyfényes kivilágítását megoldottuk, ezáltal teljes mértékben megfeleltünk az MLSZ NB I-es indulás elé
támasztott kritériumainak. Igaz, hogy a 2013/2014-es bajnokság kezdetén még hiányosak voltak a feltételek, de az MLSZ engedélyével lehetőséget kaptunk arra, hogy
a hazai mérkőzéseink pályaválasztói jogát felcserélve le tudjuk játszani mindaddig, míg a munkálatok teljes egészében elkészültek. Szeretnénk a 2014/2015-ös Taoban
a „Tűzoltópályán” az utánpótlás centrumban az épületbővítést megvalósítani, tekintettel arra, hogy a 2013/2014-es bajnoki évben bővülni fog a Tao adta lehetőségek
kihasználása kapcsán az edzési létesítmény 2 db nagyméretű füves pályával, világítással és öntözőberendezéssel. Mivel a pályák rendelkezésre állnak az öltözés,
tisztálkodás adta lehetőségek viszont nem megfelelőek, ezért tervezzük az un. „Tűzoltópályán” a szükséges kiszolgáló épület bővítését. Emellett várhatóan május
végére elkészül az MLSZ által átvett „beléptető rendszer projekt” kivitelezése is a Clubnál. A beléptető rendszer, riasztóval egyebe kötött kamerarendszer,
létfontosságú eszközök beszerzése, a meglévő pálya eltolása és újjáépítése, továbbá az U alakban megépült lelátó építésének befejezése szerepel terveink között.
Mint említettem a beléptető rendszert az MLSZ, míg a pályaeltolást és a új pálya építését öntözőberendezéssel a Club az elnyert 2013/2014.es Tao támogatásból
kívánja megvalósítani. A fejlesztés hozzájárul a sportszakmai munka színvonalának emeléséhez, az edzések, mérkőzések jobb körülmények közti megtartásához,
valamint a sportszakemberek, sportolók és helyi valamint a kistérségben élők életminőségének javításához.A fejlesztéshez tartozó dokumentációt mellékletként
csatoljuk

A

Bozsik programban tavaly kitűzött célunkat, hogy minden korosztályban csapatot indítsunk, megvalósítottuk, sőt lehetőségünk van már korosztályonként több csapat
szerepeltetésére is. Köszönhető ez az Ovifoci sikeres működtetésének és az együttműködési megállapodásnak, melyet az Egri Plútó SE-vel kötöttünk. Településünk
minden óvodájába el kívánunk jutni és foglalkozásokat szervezni, majd a pozitív fogadtatás következtében minél több gyereket integrálni csapatunk
utánpótlásába.Emellett természetesen az általános iskolák alsó tagozataiban is látványosabb megjelenést tervezünk célunk megvalósítás érdekében.A fő célunk, hogy
jelentős mértékben emeljük a képzésben részesülő gyerekek létszámát. Azért lenne ez fontos, mert a statisztikák szerint csökken a gyermekszületés a térségben,
viszont nő a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok száma – ez egy kiugrási lehetőség lehetne. Amikor beiskolázzák a gyerekeket a városba, már akkor figyelni
fogunk rájuk és felmérjük a képességeiket, a legfontosabb, hogy a környékbeli településeken centrumokat alakítsunk ki, és lefedjük a térség utánpótlásképzését. Mi
képeznénk a játékosokat, vagy a mi felügyeletünk alatt folyna a szakmai munka.Szeretnénk ha több fiatal játékosunk edzői licenc-et szerezne, és a gyerekekkel most
dolgozó szakembereinkkel közösen képeznék legfiatalabb tehetségeinket. Ugyanazt a versenyeztetést folytatnánk, mint tavaly, de szeretnénk, hogy a környéken
kialakított központjaink alá tartozó csapatokat is indíthassuk a Bozsik-programban. A klub nyaranta rendszeresen szervez korosztályos edzőtáborokat, napközis
focitáborokat, amelyek szakmailag és csapatépítésként is nagyon hasznosak. Immáron több éve veszünk részt Eperjesen egy nemzetközi tornán, ahol az idei
korosztály bővítés adta lehetőségekkel élve, jövőre már több korcsoportban is indulni kívánunk.Edzői stábunk magasan képzett és megfelelő kapacitással rendelkezik,
bővítését tervezzük.A társasági adón keresztül nyújtott sporttámogatások utánpótlás-képzésen belüli felhasználásának legnagyobb tétele a személyi jellegű
kifizetések. Az utánpótlás fejlesztési céljaink megvalósításához az idáig elmaradt felszerelések, eszközök beszerzését és az elhasználódott felszerelések pótlását
irányoztuk elő és az orvosi felszerelések fejlesztését is fontosnak tartjuk a gyerekek biztonsága szempontjából

A

következő évben tovább erősítjük a térségben a Bozsik Program egyik alközpontjaként elfoglalt központi szerepünket, és rendszeres kiskörzeti korosztályos tornákat
szervezünk, tudatosabban végezzük a toborzást és választjuk ki a tehetséges fiatalokat.2014. augusztusára elkészül az 5050 főt befogadó csodálatos Mezőkövesd
Zsóry Városi Stadion.A megépült új, szabvány méretű pályáink az egykori tűzoltó pályán, az utánpótlás professzionális felkészítését szolgálja teljes egészében a hozzá
tartozó, megfelelő színvonalú infrastruktúra biztosításával. Továbbá a 2013/2014-es Tao pályázat alkalmával elnyert 2 db füves pályával bővül a Tűzoltó pálya.
Szeretnénk lehetőséget adni fiatal, szakképzett utánpótlás edzőknek, és ösztönözzük edzőinket a minél magasabb fokozatú edzői képesítések megszerzésére.A
következő években szeretnénk a klub kiválasztási rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni. Regionális szinten, a környező települések bevonásával tervezzük
megszervezni a tehetség megfigyelést és kiválasztást. Még fiatalabb korosztályok felé nyitunk, és megkezdjük az óvodákkal való együttműködést. A körzet nagy
létszámú óvodáival – az iskolákhoz hasonló – rendszeres labdás játékokat szervezünk.Megfigyelői hálózatot kívánunk kiépíteni regionális szinten. Célul tűzzük ki a
tehetség kiválasztás és nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú megszervezését.Mindezek mellett, a helyi adottságokra adaptálva a szerződött
iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a labdarúgás a mindennapos testnevelés része legyen. Ehhez magasan képzett szakember gárdánkkal tudjuk az
iskolákat segíteni a közös tanmenet és edzéstervek kidolgozása terén.A következő években folytatni kívánjuk a megkezdett munkát, és az anyagi lehetőségek
függvényében szélesítjük a klub saját versenyrendszerét a különböző korosztályoknak. Célunk, hogy jelentős százalékkal növeljük a versenyrendszerben érintett
iskolák számát.A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, a fiatal tehetséges edzők lehetőséghez juttatása,
anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük.Továbbra is célunk a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása labdarúgó karrierjük terén, mert úgy gondoljuk, hogy
ez egy óriási kiugrási lehetőség számukra.

Az utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a bázis kiszélesítése, a szabadidős labdarúgás élettel való megtöltése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése jó úton halad.
Az amatőr futballklub a város kultúrájának, mindennapjainak része. A szimbiózisban élő működő labdarúgással foglalkozó szervezetekben van elszántság és akarat,
hogy a megkezdett munkát tovább vigyük, és magasabb szintre emeljük.
Számíthatunk arra, hogy az önkormányzat a későbbiekben is mögöttünk áll, a szülők pedig látják, hogy jelentős fejlesztések, beruházások voltak, ezért a település
egész lakossága egyre közelebb kerül a klubhoz. Az utóbbi tíz évben folyamatos volt a fejlődés a klub történetében, az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények
(óvoda, iskola, testnevelő tanárok, vezetők) is támogatnak bennünket. 
Úgy gondoljuk, hogy ez a tudat és a társasági adókedvezmény garancia a jövőnkre nézve. Ahhoz, hogy tovább fejlődjünk a felnőtt csapatnak továbbra is hoznia kell az
eredményeket, mert az utánpótlásnál, a következő évi fejlesztésekkel minden adva lesz a minőségi képzésre.
A klubnak eltökélt szándéka, hogy a településen büszkévé tegye a labdarúgás szerelmeseit, valamint, hogy Magyarország első számú sportágát – ha lehet – még
népszerűbbé, szerethetőbbé tegye.
A labdarúgás Mezőkövesd közéletének, kultúrájának, mindennapjainak szerves része. Az amatőr klub hazai mérkőzései a város meghatározó eseményei: beszédtéma,
közösségszervező és -formáló erő, az utánpótlás-képzés a családok számára kínál vonzó szolgáltatást, ahol a mezőkövesdi gyerekek fizikai képzést, de ezen felül



nevelést közösséget is kapnak. Mindezek a tényezők élhetőbbé, értékesebbé teszik a mezőkövesdi polgárok életét, összekovácsolja, integrálja az itt élőket.
A foglalkoztatott sportolóink jelentős része hátrányos helyzetű családból érkezik. A labdarúgás révén a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és a roma származású
gyerekek számára is biztosítunk felemelkedési és integrációs lehetőséget.
A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el.
A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Labdarúgó Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra
alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar labdarúgás megindult felemelkedésének.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

Vezetőedző 8 12 500 000 Ft 100 000  Ft 7 200 000  Ft

Adminisztrátor nem releváns 8 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000  Ft

Könyvelő nem releváns 8 12 350 000 Ft 99 750 Ft 5 397 000  Ft

Kiszolgáló személyzet nem releváns 8 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000  Ft

Ügyvezető klubbigazgató nem releváns 8 12 400 000 Ft 114 000 Ft 6 168 000  Ft

Pénzügyi vezető nem releváns 8 12 350 000 Ft 99 750 Ft 5 397 000  Ft

48 72 2 000 000  Ft 527 500  Ft 30 330 000  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

15 395 939 Ft 15 395 939 Ft 30 791 877 Ft

15 395 939 Ft 15 395 939 Ft 30 791 877 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás módja Napi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Nem Edző UEFA "Pro" EKHO

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Sportszálló I. ütem 70 % 281 026 561 Ft

281 026 561 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

86 116 413 Ft 200 938 296 Ft 287 054 709 Ft

86 116 413 Ft 200 938 296 Ft 287 054 709 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

Sportszálló I. ütem

Tárgyi beruházások részletes indoklása

3 1 2

Sportpálya

3400
Mezőkövesd
Széchenyi út
9 5382 106x65 - 0 Ft -

Sportpálya

3400
Mezőkövesd
Széchenyi út
9 5382 105x65 - 0 Ft -

Sportpálya

3400
Mezőkövesd
Széchenyi út
9 5382 20x40 - 0 Ft -

Tűzoltópálya

3400
Mezőkövesd
Belterület
1 0160/3 100x58 - 0 Ft -

Tűzoltópálya

3400
Mezőkövesd
Belterület
1 0160/3 100x60 - 0 Ft -

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

T.i.     Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett időpontja          

U.f. É.k.
en.

2014/15 egyéb 2015-06-30

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2014/15 Vidéki gyermekeink részére szállás lehetőség biztosítása. 

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti
díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

Nagy f.p. Saját

Nagy mf.p. Saját

Kicsi mf.p. Saját

Nagy f.p. Saját

Nagy mf.p. Saját

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. 1

Mezőkövesd Zsóry KFT 1

Mezőkövesd Zsóry KFT. 1

Mezőkövesd Zsóry KFT 1

2014/15-es bajnoki évad

1

1

1

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám
(csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzés

U7 Bozsik egyesületi igazolás+átigazolá
s

U9 Bozsik egyesületi igazolás+átigazolá
s

U11 Bozsik egyesületi igazolás+átigazolá
s

U13 Bozsik egyesületi igazolás+átigazolá
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint
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mez nadrág sportszár 150 555 Ft 83 250  Ft

edző-utazó felszerelés 150 3 784 Ft 567 600  Ft

kapus felszerelés 15 1 009 Ft 15 135  Ft

jelölő mez 150 126 Ft 18 900  Ft

labda 150 378 Ft 56 700  Ft

bólya 10 1 009 Ft 10 090  Ft

koordinációs létra 6 462 Ft 2 772  Ft

koordinációs karika 6 378 Ft 2 268  Ft

labdatartó zsák 10 378 Ft 3 780  Ft

műanyag rúd 18 50 Ft 900  Ft

felszerelés 40 10 090 Ft 403 600  Ft

alápóló rövid 40 420 Ft 16 800  Ft

alápóló hosszú 40 420 Ft 16 800  Ft

biciklis nadrág 80 420 Ft 33 600  Ft

jégzselé 15 34 Ft 510  Ft

Magne B6 10 50 Ft 500  Ft

kapus felszerelés 6 8 408 Ft 50 448  Ft

Steril mull lap 10 67 Ft 670  Ft

sportkrém 30 336 Ft 10 080  Ft

fagyasztó spray 30 294 Ft 8 820  Ft

izomlazító krém 30 328 Ft 9 840  Ft

flektor ep gél 15 210 Ft 3 150  Ft

rugalmas pólya 30 34 Ft 1 020  Ft

Omniplast 15 8 Ft 120  Ft

Nikoflex 30 17 Ft 510  Ft

Pasta Cool 20 50 Ft 1 000  Ft

Lioton 15 59 Ft 885  Ft

Leukoplast 15 21 Ft 315  Ft

Bepanthen plusz 10 67 Ft 670  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

 300 002 944 8 12 25 225 Ft 5 045  Ft 363 240  Ft

 300 002 951 8 12 25 225 Ft 7 189 Ft 388 968  Ft

 300 001 061 8 12 25 225 Ft 7 189 Ft 388 968  Ft

 300 002 942 8 12 25 225 Ft 5 045  Ft 363 240  Ft

 300 003 378 8 12 25 225 Ft 5 045  Ft 363 240  Ft

 300 003 374 8 12 25 225 Ft 7 189 Ft 388 968  Ft

 300 003 385 8 12 25 225 Ft 5 045  Ft 363 240  Ft

erőnléti edző 8 12 33 633 Ft 9 585 Ft 518 616  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Pályatartozék

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb



pályaedző 8 12 33 633 Ft 9 585 Ft 518 616  Ft

kapusedző 8 12 25 225 Ft 7 189 Ft 388 968  Ft

gyúró 8 12 16 816 Ft 4 793 Ft 259 308  Ft

fizioterapeuta 8 12 16 816 Ft 4 793 Ft 259 308  Ft

technikai vezető 8 12 16 816 Ft 4 793 Ft 259 308  Ft

pályakarbantartó 8 12 12 612 Ft 3 595 Ft 194 484  Ft

pályakarbantartó 8 12 12 612 Ft 3 595 Ft 194 484  Ft

3 24

5 32

6 32

6 33

5 32

6 32

6 33

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

1 282 643  Ft

38 090  Ft

294 288 Ft

45 404 Ft

67 266 Ft

0  Ft

302 697 Ft

5 212 956  Ft

0 Ft

7 243 344 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

744 433 Ft 6 699 901 Ft 7 444 334 Ft

744 433 Ft 6 699 901 Ft 7 444 334 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

pályakarbantartó 

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak
okát.

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Igen Egyéb Egyéb

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

300 002 944 UEFA "B" ffi. U7

300 002 951 UEFA "B" ffi. U9

300 001 061 UEFA "B" ffi. U11

300 002 942 UEFA "B" ffi. U13

300 003 378 UEFA "B" ffi. U9

300 003 374 UEFA "B" ffi. U11

300 003 385 UEFA "B" ffi. U13

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költsé
g

Kategória

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2014/15 A megnövekedett feladatok ellátása érdekében.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



307 918 Ft 307 918 Ft

4 018 765 Ft 4 018 765 Ft

133 991 Ft 133 998 Ft

4 460 674 Ft

Közreműködői költségek

2 230 341 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

461 877 Ft 0 Ft

6 028 148 Ft 0 Ft

200 990 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

6 691 015 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem.
díj

2014/15 sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége,
adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége Személyi jellegű

2014/15 sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége,
adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége Tárgyi jellegű

2014/15 sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége,
adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



7 14 100.0  %

7 14 100.0  %

6 6 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

U13 16 44 175.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

U7 Fő 5 24 380.0  %

U9 Fő 19 32 68.4  %

U11 Fő 10 32 220.0  %

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFPHP05-6256/2014/MLSZ

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. 
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Alulírott  Bocsi Anna, mint  a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől

további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett

köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon

elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául

szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(70 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat letöltése  De Minimis Nyilatkozat

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

 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)

 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.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 70 000 Ft

15 395 939 Ft 461 877 Ft 15 395 939 Ft 30 791 878 Ft

200 938 296 Ft 6 028 148 Ft 86 116 413 Ft 287 054 709 Ft

6 699 901 Ft 200 990 Ft 744 433 Ft 7 444 334 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

223 034 136 Ft 6 691 015 Ft 102 256 785 Ft 325 290 921 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

15 395 939 Ft 461 877 Ft 15 395 939 Ft 30 791 878 Ft

200 938 296 Ft 6 028 148 Ft 86 116 413 Ft 287 054 709 Ft

6 699 901 Ft 200 990 Ft 744 433 Ft 7 444 334 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

223 034 136 Ft 6 691 015 Ft 102 256 785 Ft 325 290 921 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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