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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 1 873,376 MFt 1 544,115 MFt 5 164,725 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7 684,32 MFt 14 715,857 MFt 17 203,756 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9 586,32 MFt 8 049,056 MFt 9 059,796 MFt

Egyéb támogatás 1 362,294 MFt 1 004,741 MFt 2 051,428 MFt

Összesen 20 506,31 MFt 25 313,769 MFt 33 479,705 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5 943,767 MFt 6 508,508 MFt 6 169,951 MFt

Működési költségek (rezsi) 335,139 MFt 440,063 MFt 466,016 MFt

Anyagköltség 418,865 MFt 654,993 MFt 707,392 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4 048,571 MFt 4 066,506 MFt 4 351,161 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 9 371,898 MFt 13 327,9 MFt 21 714,87 MFt

Összesen 20 118,24 MFt 24 997,97 MFt 33 409,39 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 5 036,717 MFt 4 878,179 MFt 7 166,581 MFt

Működési költségek (rezsi) 335,139 MFt 440,063 MFt 466,016 MFt

A kérelmező szervezet statisztikai adatai

Összes igazolt sportolói létszám - férfi

 Felnőtt
profi

Felnőtt
amatőr

U13 és
alatta

U14-
U15

U16-
17

U18-
19

U19
felett

A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók
száma (fő)

790 49026 50987 16266 15153 12790 11728

Összes igazolt sportolói létszám - női

 Felnőtt
profi

Felnőtt
amatőr

U13 és
alatta

U14-
U15

U16-
17

U18-
19

U19
felett

A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók
száma (fő)

0 2137 3017 1253 1507 1038 623
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

204 142 518 Ft 4 082 850 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

Tervezi-e a támogatás továbbadását?  Nem
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben
betöltött szerepének leírása

Alapprogramhoz beadva. 

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2015/16-ös támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2016/17-os támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését)

A Telki Edzőcentrum és Sportszálloda közel hat éve üzemel, mely megfelelő helyszínt nyújt a válogatott csapatok felkészüléseinek és edzőtáborainak. Az
Edzőcentrum nem csak Magyarországon, hanem más országokban is elismert, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a rövid üzemeltetés alatt több mint 40
különböző országból jöttek csapatok edzőtáborozni és megelégedésüket mi sem tükrözi jobban, hogy több csapat többször is visszatért. A 2015/16-os sportfejlesztési
program keretében beszerzett új sporteszközök elhelyezése jelenleg a meglévő sportcsarnokban történik, ez azonban a csarnok kihasználására negatív hatást
gyakorol, mivel eredeti funkciójára így nem használható. A végleges megoldás a sportcsarnok bővítésével, egy új fitneszterem kialakításával valósulhat meg. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Mellékletként csatolva (Egyéb dokumentumok között). 

A 2015/16-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat
bemutatása. Ismertesse a 2015/16-ös támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását

2015/16-os sportfejlesztési program keretében beszerzett új sporteszközök elhelyezése jelenleg a meglévő sportcsarnokban történik, ez azonban a csarnok
kihasználására negatív hatást gyakorol, mivel eredeti funkciójára így nem használható. A végleges megoldás a sportcsarnok bővítésével, egy új fitneszterem
kialakításával valósulhat meg. 

Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a
2016/17-os támogatási időszakra vonatkozóan

Nem releváns. 

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel
azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése

Mellékletként csatolva.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
(a szövetségben/köztestületben, valamint a felnőtt válogatott mellett dolgozó sportszakemberek, pl.: főtitkár, szakmai igazgató, sportszakmai asszisztens,
szövetségi kapitány, vezetőedző, edzők, gyúrók, terapeuták, orvos, pszichológus, stb.)

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Új? Fogl.
sz.
(fő)

Végzettség Adózás
módja

Havi
m.ó.

Kif.
hó

Havi br. bér és
egy. jutt. (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (nem ingatlanra irányuló)

2016/17 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 M.
e.

Menny. Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (ingatlanra irányuló)

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás címe Beruházás
helyszíne,
helyrajzi
száma

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)

TEB Telki csarnok bővítése 2089
Telki
Szajkó u. 
39

1461 2016-07-01 2017-06-30 2017-07-31 285 507 893 Ft

285 507 893 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Telki csarnok bővítése Az elmúlt időszakban beszerzett új sporteszközök elhelyezése jelenleg a meglévő sportcsarnokban történik, ez
azonban a csarnok kihasználására negatív hatást gyakorol, mivel eredeti funkciójára így nem használható. A
végleges megoldás a sportcsarnok bővítésével, egy új fitneszterem kialakításával valósulhat meg.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

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

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló beruházás költségének alakulása

Jogcí
m

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. 198 018 243 Ft 2 041 425 Ft 4 082 850 Ft 204 142 518 Ft 87 489 650
Ft

289 590 743 Ft 291 632 168 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évad - A sportfejlesztési programban megfogalmazott korosztályos válogatottakra vonatkozó alapadatok

Korosztály A korosztályos válogatott keret létszáma
(fő)

Várható mérkőzések
száma

Edzőtábori napok
száma

Ebből a hazai edzőtábori napok
száma

U7 - Férfi 0 0 0 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Összeg (Ft) Ráfordítás/fő

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra
(Ft)

Órák
száma /

hó

Hó Bérleti díj összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő (Ft)

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember
beosztása

Képesítés/
megnevezés

Kor-
osztály

Új? Fogl.
sz.
(fő)

Havi
m. ó

.

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Képzés
címe

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szaképzések költségei

Képzés
címe

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Korosztály Nevezési díj Bírói,
játékvezetői díjak

és kapcsolódó
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek

díja

(Át)igazolásból
a

szakszövetség
részére

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi utófinanszírozott 4 082 850 Ft 4 082 850 Ft 2 041 425 Ft 6 124 275 Ft

Összesen 4 082 850 Ft  6 124 275 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi utófinanszírozott - könyvvizsgálat, pénzügyi-számviteli tanácsadás - jogi szakértői feladatok ellátása - adószakértői feladatok
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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, 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. 

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására

irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási

szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok. 

Kelt: Budapest, 2016. 11. 24.
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Nyilatkozat 2

Alulírott dr. Vági Márton (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. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt.

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

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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;

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban
foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban
szereplő természetes személyektől is beszerzem;

13. 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;

14. amennyiben a 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

i. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy

ii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy

iii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom

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

15. 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;

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm
a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest, 2016. 11. 24.
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Mellékletek

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)

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

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb 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

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
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Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2016. 11. 24.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Igazolt korosztályos sportolók száma fő 0%

Igazolt felnőtt sportolók száma fő 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Az érintett szabadidő sportolók
száma

fő 0%

Képzésben résztvevők száma fő 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Hatás indikátorok

Szakember állomány fő 0%

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
edzők száma

fő 0%

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

db 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Szakemberek átlagfizetése Ft/hó 0%

Korosztályos sportolók száma:

U15 alatt fő 0%

Serdülő fő 0%

Ifjúsági fő 0%

Junior fő 0%

Felnőtt fő 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%
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Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Kiindulási
érték

(jelenlegi)

Kiindulási
érték

(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-

ában

Változás a
bázisév %-

ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos eredményesség változása (a világranglistán elfoglalt helyezés)

Korosztály Férfi/fiú Nő/lány Férfi/fiú Nő/lány Férfi/fiú Nő/lány

U15 alatt helyezés 0% 0%

Serdülő helyezés 0% 0%

Ifjúsági helyezés 0% 0%

Junior helyezés 0% 0%

Felnőtt helyezés 0% 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 198 018 243 Ft 2 041 425 Ft 4 082 850 Ft 204 142 518 Ft 87 489 650 Ft 289 590 743
Ft

291 632 168 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 198 018 243 Ft 2 041 425 Ft 4 082 850 Ft 204 142 518 Ft 87 489 650 Ft 289 590 743
Ft

291 632 168 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 198 018 243 Ft 2 041 425 Ft 4 082 850 Ft 204 142 518 Ft 87 489 650 Ft 289 590 743
Ft

291 632 168 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 50 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (35 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)

alairasicimpeldany_1479893522.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2016-11-23 10:32:02) c93c7fda9cba8b474b23f298ce25e95017f2ed94977cddaeff77a347df1d7dbc

alairasicimpeldany_1461661986.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 11:13:06) c93c7fda9cba8b474b23f298ce25e95017f2ed94977cddaeff77a347df1d7dbc

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

fenntartaskihasznaltsagbeveteli_1479894182.docx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2016-11-23 10:43:02)
ffed498ebc3ad9c255c60513ace1048081e3169052ecb8728ff2f1f9adbaffb5

fenntartaskihasznaltsagbeveteli_1461662265.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-26 11:17:45)
ffed498ebc3ad9c255c60513ace1048081e3169052ecb8728ff2f1f9adbaffb5

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

finanszirozas_1479894139.docx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2016-11-23 10:42:19) 332e59985e79bb76db907238206d5838883e77489c9631eb6eef0dc25a854299

finanszirozas_1461662623.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-26 11:23:43) 332e59985e79bb76db907238206d5838883e77489c9631eb6eef0dc25a854299

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

fenntartaskihasznaltsagbeveteli_1479894174.docx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2016-11-23 10:42:54)
ffed498ebc3ad9c255c60513ace1048081e3169052ecb8728ff2f1f9adbaffb5

fenntartaskihasznaltsagbeveteli_1461662252.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-26 11:17:32)
ffed498ebc3ad9c255c60513ace1048081e3169052ecb8728ff2f1f9adbaffb5

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

fenntartaskihasznaltsagbeveteli_1479894161.docx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2016-11-23 10:42:41)
ffed498ebc3ad9c255c60513ace1048081e3169052ecb8728ff2f1f9adbaffb5

fenntartaskihasznaltsagbeveteli_1461662241.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-26 11:17:21)
ffed498ebc3ad9c255c60513ace1048081e3169052ecb8728ff2f1f9adbaffb5

Egyéb dokumentumok

1.benchmarkkalvaloosszehasonlita_1479810780.docx (Hiánypótlás, 266 Kb, 2016-11-22 11:33:00)
fdc690df6b1410ed6cedb01a6ddeb68155f03879179a0e2614ffa5a734e88f01

2.afa-nyilatkozattelkicsarnokbov_1479810786.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2016-11-22 11:33:06)
b5b2db81872983d85e5e00059252b61fd76821c108f3c96533cbcd407c4553cf

4.epitesiengedely_telkicsarnokbo_1479810794.pdf (Hiánypótlás, 562 Kb, 2016-11-22 11:33:14)
992673f3550980550bb1079050db52d16d687f9443c836ead2aeb9939c165a8a

3.telkicsarnokbovitesreszletesk_1479893470.pdf (Hiánypótlás, 194 Kb, 2016-11-23 10:31:10)
c2965ac9c503942ad4fd8d4cb4368322a6bb8fe21ea06e332cf99472a76e63d0

telkiiiicsarnokbovitesidobeliut_1461662038.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-26 11:13:58)
af82bfacb63b62a908511a3ae01ae6ef6cf7c2b7eb54a1a09a5d2091c80b1eb9

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

kivonat_20160414_1479893506.pdf (Hiánypótlás, 587 Kb, 2016-11-23 10:31:46) 2f28527b2467be6d93e942c8b06666148cf05188bc0f03430d51c452c434f27b

kivonat_20160414_1461661966.pdf (Szerkesztés alatt, 587 Kb, 2016-04-26 11:12:46)
2f28527b2467be6d93e942c8b06666148cf05188bc0f03430d51c452c434f27b

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidij-telkicsarnok_1479893580.pdf (Hiánypótlás, 76 Kb, 2016-11-23 10:33:00)
0c15c60263c395835100502b348a9b1ca31cacbb0bf94ed40edf337c8dcef273

igazgatasidij-telkicsarnok_1461662015.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-26 11:13:35)
0c15c60263c395835100502b348a9b1ca31cacbb0bf94ed40edf337c8dcef273

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

koztartozasmentesadatbazis_1479893551.docx (Hiánypótlás, 247 Kb, 2016-11-23 10:32:31)
4cbab2e089828bb8b526f8f3c86330c76a9023aca0a6d05cd7df510e3d263371

koztartozasmentesadatbazis_1461661997.docx (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2016-04-26 11:13:17)
4cbab2e089828bb8b526f8f3c86330c76a9023aca0a6d05cd7df510e3d263371

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1479893828.docx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2016-11-23 10:37:08) 46cb2c8fdc123989320b518bffd07508134e8275d2262aab3f3ca69c92766ea9

nemrelevans_1461662330.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-26 11:18:50) 17d80d83293bcc9b0af4adb7bd3c1b429525985f4d55a26a2bced42e13237ace

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

4.epitesiengedely_telkicsarnokbo_1479893808.pdf (Hiánypótlás, 562 Kb, 2016-11-23 10:36:48)
992673f3550980550bb1079050db52d16d687f9443c836ead2aeb9939c165a8a

epitesiengedelytajekoztatas_1461663131.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-26 11:32:11)
d89310cfb669acfc8f167f941dda4abeb6464c8bdfbfe2daaa93e1ebf5a4411e

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

nemrelevans_1479893706.docx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2016-11-23 10:35:06) 46cb2c8fdc123989320b518bffd07508134e8275d2262aab3f3ca69c92766ea9

nemrelevans_1461662158.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-26 11:15:58) 17d80d83293bcc9b0af4adb7bd3c1b429525985f4d55a26a2bced42e13237ace

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

telki_1461_160419_1479893777.pdf (Hiánypótlás, 10 Kb, 2016-11-23 10:36:17) 93474d3c3555b15db1669158a1fa6f678331c6a0438f512a7f9d8edf5ac9fad3

telki_1461_160419_1461662182.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-26 11:16:22)
93474d3c3555b15db1669158a1fa6f678331c6a0438f512a7f9d8edf5ac9fad3

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

telkitulajdonosihozzajarulonyila_1479893603.pdf (Hiánypótlás, 200 Kb, 2016-11-23 10:33:23)
fdfae180fa16e937c9cd1d106b023432b781fa44d9813fec42ee9324ba590fce

telkitulajdonosihozzajarulonyila_1461662100.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2016-04-26 11:15:00)
fdfae180fa16e937c9cd1d106b023432b781fa44d9813fec42ee9324ba590fce

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

3.telkicsarnokbovitesreszletesk_1479893885.pdf (Hiánypótlás, 194 Kb, 2016-11-23 10:38:05)
c2965ac9c503942ad4fd8d4cb4368322a6bb8fe21ea06e332cf99472a76e63d0

telkiiii6.3x12.3x49.3mcsarnokbo_1461662207.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2016-04-26 11:16:47)
ecde5d0dd67c7b0cfc3f1a91b479d479823e23a487d266fa93351e6ab97a87c1

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

telkicsarnokbovitesalaprajz2016-_1479894114.pdf (Hiánypótlás, 271 Kb, 2016-11-23 10:41:54)
0e8bdebeca55d9a93e8b774def142aa47ee448e104cb33a26068c185c4d3627d

telkicsarnokbovitesalaprajz2016-_1461748594.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2016-04-27 11:16:34)
0e8bdebeca55d9a93e8b774def142aa47ee448e104cb33a26068c185c4d3627d
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