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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

II. Kerület UFC
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

2520

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Hivatásos

Utánpótlás típusa:

Megyei III. oszt. vagy alatta
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Egyéb Up

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs -

Adószám:

1 8 0 6 7 1 9 2 - 1 - 4 1

Bankszámlaszám:

1 1 7 1 2 0 0 4 - 2 0 1 9 1 8 3 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

1 0 2 1
(házszám)

Hűvösvölgyi út

Budapest
113.

(út, utca)

06209182318

www.keruletufc.hu
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

1 0 2 8
(házszám)

Kövidinka u.

Budapest
24/a.

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szeltner Norbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök
E-mail cím: elnok@keruletufc.hu

06209182318
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert
E-mail cím: elnok@keruletufc.hu

06209182318
Mobiltelefonszám:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2012

Bevétel

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0.2 MFt

0.2 MFt

0.2 MFt

Állami támogatás

0 Ft

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

21 MFt

24 MFt

24.1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

36.8 MFt

8.43 MFt

66.9 MFt

Egyéb támogatás

0.5 MFt

0.55 MFt

0.55 MFt

Összegzés:

58.5 MFt

összesen:

33.18 MFt

91.75 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2012

Kiadás

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

11.21 MFt

14.1 MFt

14.1 MFt

Működési költségek (rezsi)

16.5 MFt

21.3 MFt

21.3 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

8.3 MFt

9.1 MFt

10.5 MFt

Összegzés:

36.01 MFt

összesen:

44.5 MFt

45.9 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

36 MFt

44.5 MFt

45.8 MFt

Működési költségek (rezsi)

16.5 MFt

17 MFt

18 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014/15 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása
Helyzetelemzés: Sportegyesületünk 20 éve foglalkozik az 5-19 éves korosztályú utánpótlás labdarúgók felkészítésével Budapest II. kerületében. Alapelvünk, hogy
mindenkinek lehetőséget biztosítsuk a focizáshoz, amivel egy széles tömegsport bázist tudunk kiépíteni, mely az élsport alapja. Ehhez igazodva képzésünk három
szinten zajlik.
1. Focisuli – Ezen programunk szervezett keretek között összefogja a környék óvodás és kisiskolás labdarúgását. Közel 30 oktatási intézményben heti két alkalommal
tartunk edzéseket, ezzel is népszerűsítve a labdarúgást, illetve elősegítve a tehetséges gyerekek kiválasztását. A tanév során sportnapokat is szervezünk a
gyerekeknek, nyáron pedig focitáborokban biztosítjuk a folyamatos focizási lehetőséget.
2. Grassroots / Hobby csapataink – A Sporttelepen Lurkó, Kölyök és Junior elnevezéssel 3 csapatot működtetünk a 7-14 évesek részére, mely minden gyermek számára
nyitott. Akik az edzéseken jól teljesítenek, illetve fejlődnek, nekik egyenes út vezet a korosztályos csapatainkba.
3. Korosztályos csapatok – U7-től U19-ig minden korosztályban működtetünk csapatot a legtehetségesebb és legmotiváltabb gyerekek részére. A heti 3 edzés mellett
rendszeresen kapnak versenyzési lehetőséget (Bozsik program, hazai és nemzetközi tornák, Budapest bajnokságok) a srácok, valamint edzőtáborokban is részt
vehetnek a nyári szünidőben. Felnőtt csapatunk az iﬁből kiöregedett játékosainkból áll, jelenleg a BLSZ III. osztály bajnokesélyese.
A már 3 éve működő TAO-s támogatási rendszernek köszönhetően nagy fejlődésen ment át klubunk, melynek gyümölcsét a gyerek élvezhetik. Elegendő mennyiségű
óraszámban tudunk pályát bérelni, megfelelő sporteszközök állnak rendelkezésünkre, teljesen egységes szerelésben játszanak a gyerekeink és még a szülőkre sem
kellett újabb anyagi terheket tegyünk. Együttműködünk a kerületiben működő Csík Ferenc Sportiskolával és a Vasas Kubala Labdarúgó Akadémiával a
tehetséggondozás elősegítése érdekében.
Létesítmény helyzet: Az Oxygen Buda által üzemeltetett Sporttelep egy nagy és két kicsi műfüves labdarúgó pályája minőségi otthont teremt egyesületünknek. A tavaly
megépült konténeröltöző rendszer két játékos öltözővel, egy edzői irodával és egy szertárral is bővítette egyesületünk lehetőségeit.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése

Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
Programunkat hosszú távra terveztük, de az elérni kívánt cél érdekében a részegységek évről évre ciklikusan ismétlődnek. Ennek tükrében a 2014/2015. évben az
alábbi tevékenységeket szeretnénk megvalósítani:
- kapcsolattartás a helyi oktatási intézményekkel
- új intézmények megkeresése és befonása focisuli programunkba
- a grassroots (tömegsport) bázisunk és az igazolt játékosok számának növelése
- folyamatos versenyzési lehetőség biztosítása (Bozsik torna, egyéb tornák, MLSZ bajnokságok, külföldi tornák, sportnapok, barátságos mérkőzések)
- nyári táborok a Balatonon és a Sporttelepünkön
- tehetségek kiemelt szintű gondozása, átirányítása akadémiára
- szakember állományunk növelése, képzése, anyagi megbecsülésének növelése
- sporteszközök és sportfelszerelések bővítése, korszerűsítése
- a gyerekek nemzeti, közösségi, erkölcsi, értelmi és mentális nevelése
- edző-szülő kommunikáció segítése, informatikai fejlesztése
- nemzetközi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok kiépítése
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
Klubunk és az MLSZ legfőbb célja – mely az előző sportfejlesztési programjainkban is szerepelt –, a gyerekek nagyobb létszámban történő bevonása a labdarúgásba
jól sikerült. Egyrészt megdupláztuk a leigazolt gyerekek számát a már évek óta a grassroots csapatainkba járó gyerekekből, másrészt pedig sikerült új focisuli
csoportokat indítani az oktatási intézményekben (korosztályos bontásban heti 2x1 órás edzések). Utóbbiban nagy segítséget jelentett, hogy a helyi Önkormányzat az
elmúlt évek során több iskolában is műfüves pályákat épített. Focisuli programunk sikere a szakembereink mennyiségi és minőségi növelésében, az edzések szakmai
színvonalának emelkedésében, és a versenyeztetési lehetőségek bővülésében rejlik. A széles tömegsport bázisunkból a tehetségeket kiválasztjuk és a korosztályos
csapatainkban képezzük tovább. Itt már emelt edzésszám és folyamatos játéklehetőség (Bozsik tornák, bajnokságok) biztosított a gyerekeknek a további fejlődésük,
kibontakozásuk érdekében. A Vasas Akadémiával kötött együttműködési megállapodásunk értelmében a csapatainkból kimagasló tehetségeket hozzájuk irányítjuk, így
megoldott az ügyes játékosok felfelé áramoltatása is. 2013 augusztusában 3, idén februárban pedig 1 játékost tudtunk felfelé átadni. A kerületben működő 3
nevelőotthonnal jó kapcsolatot alakítottunk ki, ahonnan több gyermeket is saját költségünkön bevontunk a képzésünkbe, hogy a hátrányos helyzetben lévő
tehetségeknek esélyt biztosítsunk.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
Az MLSZ sportágfejlesztési programja összhangban van a klubunk programjával. Elsődleges célunk a tömegesítés, mely nem csak a labdarúgásban éri majd el hatását.
Ideális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszania a ﬁzikális és mentális egészségmegőrzésben, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A
sportolás pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának is. A sport az
egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a ﬁatalságot. A sportoló lakosság arányának pozitív
irányba történő növelése jelentős megtakarítást eredményezhet csak a táppénzkiadások terén. Emellett csökkenne az orvosi ellátás, illetve a gyógyszertári
támogatási költségek, az összgazdasági termelési növekedés terén pedig jelentősen csökkenne a kieső napok száma. A TAO-s támogatásoknak köszönhetően az
egyesületek több edzőt tudnak foglalkoztatni, mellyel munkahelyeket teremtenek, valamint színvonalasabb szolgáltatást tudnak nyújtani, mely a bevételüket növeli. A
megemelkedett színvonal teszi vonzóvá a sportolást, így több gyereket lehet kiragadni a mozgásszegény környezetből és segíteni hozzá a sportos és egészséges
életmódhoz. Az edzések, a versenyek és a klubélet komoly közösségszervező erő, mely barátságokat alakít, jellemfejlődésre és a szabályok betartására tanít. A sport
egy társadalmi eszköz, melynek szerepei: a nevelés, a hazaﬁasság, az egyenlőség. Az előzőkben leírtak megvalósulásának kockázata abban rejlik, hogy hosszútávon
sikerül e biztosítani a szükséges forrásokat: állami támogatás, szponzori támogatások, szülők által ﬁzetett tagdíjak.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási 6 Támogatott pozíció(k)
időszak
megnevezése

Új? Kategória Képesítés

Adózás Napi
Kif. hó
módja munka óra

Bruttó juttatás Munkáltatói
(Ft/hó)
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

2014/15

9

10

Eszköz jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

T.i.

p. inf. bőv.

Sátor 2db műfüves futsal pálya téliesitésére
70 %

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés
tervezett időpontja

24 103 000 Ft

2014-11-09

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

24 103 000 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

7 281 873 Ft

16 991 037 Ft

24 272 910 Ft

7 281 873 Ft

16 991 037 Ft

24 272 910 Ft

Összegzés:
összesen:
Tárgyi beruházások részlet es indoklása
Évad

2014/15

Tárgyi eszköz Indoklás
megnevezése
A 4 téli hónapban kiemelt jelentőségű lenne, hogy fedett helyszínen és jó körülmények között edzenek csapataink, de leginkább a
kisebb korosztályaink. Amennyiben meg tudnánk vásárolni a sátrat a 2db kispálya lefedésére, úgy jelentősen csökkenthetnénk a

Sátor 2db műfüves
futsal pálya
téliesitésére
pályabérleti
díjunkat
is, mivel az üzemeltető cég is jól járna ezzel.

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

U19

II KER. UFC

Megyei I

1

Megyei I

U15

II KER.

Megyei I

1

Megyei I

U17

II. KER. UFC

Megyei I

1

Megyei I

U14

II. KER. UFC

Megyei I

1

Megyei I

U13

II. KER. UFC/2

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U13

II. KER. UFC/1

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

II. Kerület UFC

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

II.Kerület UFC

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

II.Kerület UFC

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

II. Kerület UFC `zöld`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

II. Kerület UFC `fehér`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

II. Kerület UFC `zöld`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

II. Kerület UFC `fehér`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

II. Kerüelt UFC `fekete`

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

II. Kerület UFC

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

U7

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

1

Csapat szintje 2014/15

Megjegyzé
s

Bozsik egyesületi

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

427602

DEMETER ÁRON FERENC

VASAS AKADÉMIA KFT.

2014-02-21

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPHP05-5123/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

Labdarúgó kapu 5x2 méteres

pár

1

342 222 Ft

342 222 Ft

Pályatartozék

2014/15

Labdarúgó kapu 3x2 méteres

pár

2

264 000 Ft

528 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

Kapuháló

db

8

28 000 Ft

224 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

Bőrlabda 3-as 4-es 5-ös méretű

db

300

3 200 Ft

960 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Rúgófal

db

4

115 000 Ft

460 000 Ft

Sporteszköz

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Új?

Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kiﬁzetéssel
Bruttó
érintett
juttatások
hónapok száma (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15

Nem

Edző

489

8

Normál

12

120 000 Ft 33 600 Ft

1 843 200 Ft

2014/15

Nem

Edző

HU-3121

8

Normál

12

120 000 Ft 33 600 Ft

1 843 200 Ft

2014/15

Nem

Edző

HU-3117

4

Normál

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

2014/15

Nem

Edző

0005

4

Normál

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

2014/15

Nem

Edző

HU-2737

4

Normál

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

489

UEFA "B"

ﬃ. U9

20

30

489

UEFA "B"

ﬃ. U7

20

40

HU-3121

UEFA "B"

ﬃ. U15

20

25

HU-3121

UEFA "B"

ﬃ. U9

20

30

HU-3117

UEFA "B"

ﬃ. U13

10

25

HU-3117

UEFA "B"

ﬃ. U11

10

25

0005

UEFA "B"

ﬃ. U19

10

22

0005

UEFA "B"

ﬃ. U17

10

25

HU-2737

UEFA "B"

ﬃ. U14

10

25

HU-2737

UEFA "B"

ﬃ. U11

10

25

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

2014/15

Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség

Oxygen Buda Sporttelep

60

11 800 Ft

12

8 496 000 Ft

Kategória

műfüves pálya

Bérlet i díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás
Egy hónapban hétköznaponként napi 3 órát béreljük a nagypályát 16-19 óra között (3 óra x 20 nap = 60 óra). A nyári 2 hónapban (amikor

Oxygen Buda Sporttelep
nincsenek edzések), akkor 8-16 óra között focitábort tartunk a nagypályán.
Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 514 222 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

800 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8 496 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

2 050 000 Ft
7 372 800 Ft

2015/16

2016/17

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 372 800 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

21 333 022 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2 152 676 Ft

19 374 087 Ft

21 526 763 Ft

2 152 676 Ft

19 374 087 Ft

21 526 763 Ft

Összegzés:
összesen:

12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-5123/2014/MLSZ
14

A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014/2015-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Összegzés:

0 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

363 651 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

169 910 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

193 741 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

363 651 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP05-5123/2014/MLSZ
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

18

19

5.6 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

8

10

25.0 %

Edzőtáborok száma

db

4

5

25.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

12

13

8.3 %

U18

Fő

11

13

18.2 %

U17

Fő

12

13

8.3 %

U16

Fő

12

18

50.0 %

U15

Fő

14

18

28.6 %

Egyéb indikátor:

U7-U14 között

Fő

igazolt versenyeng.-el rendelkező

152

165

8.6 %

U7-11 között

Fő

igazolt de nincs kiváltva versenyeng

153

170

11.1 %

U6-U10 között

Fő

nem igazoltak ovis és iskolás csop.

744

765

2.8 %
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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

(helység), 2014 (év) 11

(hó) 12

(nap)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-5123/2014/MLSZ

Alulírot t Szelt ner Norbert , 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
írásbe li 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.

Kelt: Budapest

(helység), 2014 (év) 11

(hó) 12

(nap)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-5123/2014/MLSZ
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)
(25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
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)

Kelt: Budapest

(helység), 2014 (év) 11

(hó) 12

(nap)

Ügyiratszám : be/SFPHP05-5123/2014/MLSZ
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

16 991 037 Ft

169 910 Ft

7 281 873 Ft

24 272 910 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

19 374 087 Ft

193 741 Ft

2 152 676 Ft

21 526 763 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

36 365 124 Ft

363 651 Ft

9 434 549 Ft

45 799 673 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

16 991 037 Ft

169 910 Ft

7 281 873 Ft

24 272 910 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

19 374 087 Ft

193 741 Ft

2 152 676 Ft

21 526 763 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

36 365 124 Ft

363 651 Ft

9 434 549 Ft

45 799 673 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Összegzés:

Iktatószám: ki/JH02-5123/2014
Ügyiratszám: be/SFP-5123/2014
Ügyintéző: Nagy Réka
E-mail: nagy.reka@mlsz.hu

II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Budapest
Kövidinka u. 24/a.
1028

Tárgy: sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
HAT ÁRO Z AT O T
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) II. Kerület Utánpótlás Futball Club
kérelmező (székhelye: 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 113., adószáma: 18067192 - 1 - 41, képviselője: Szeltner Norbert) (a
továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet
4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az
alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támogatás jogcíme

Előﬁnanszírozással
megvalósítandó
tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési
feladatok
Összesen:

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

16 821 127 Ft

0 Ft

169 910 Ft

16 991 037 Ft

7 281 873 Ft

19 180 346 Ft

0 Ft

193 741 Ft

19 374 087 Ft

2 152 676 Ft

36 001 473 Ft

0 Ft

363 651 Ft

36 365 124 Ft

9 434 549 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel
megnevezése

Jóváhagyott
támogatási
összeg

Megvalósítás
módja

Sátor 2db műfüves futsal pálya téliesitésére

16 991 037 Ft

Előﬁnanszírozott

Összesen:

16 991 037 Ft
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Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja
al apj án helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak
közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú ﬁzetési
számlájára.
INDO KO LÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a
támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló
sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző
szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014.04.29. napján benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, a benyújtott költségterv személyi jellegű
ráfordítás, valamint utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatási jogcím támogatási összegét – a 2014/2015-ös
támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által a 25/2014 (02.11.) számú határozata alapján jóváhagyott
értékelési elvekben foglaltak ﬁgyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege
a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések
ﬁgyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben
elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
• a(z) Traktor műfű karbantartáshoz megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem
támogatja;
ezért – ﬁgyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a
Kérelmező sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 8 100 241 Ft
támogatási összeggel csökkentettem.
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Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás
költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési
feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a
Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.
Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban
van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan 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 rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése
alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező
részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező ﬁgyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A
támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az elszámolási elvek ﬁgyelembe
vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2014.11.12.
A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár
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Iktatószám: ki/JHHOSSZ01-5123/2014
Ügyiratszám: be/SFPHOSSZ-5123/2014
Ügyintéző: Nagy Réka
E-mail: nagy.reka@mlsz.hu

II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Budapest
Kövidinka u. 24/a.
1028

Tárgy: Sportfejlesztési program
meghosszabbítására irányuló kérelem
elbírálása
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló
107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő
HAT ÁRO Z AT O T
A II. Kerület Utánpótlás Futball Club kérelmező (székhelye: 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 113., adószáma: 18067192 - 1 4 1, képviselője: Szeltner Norbert) (a továbbiakban: Kérelmező) 2014.11.12. napján jóváhagyott 2014 / 2015 -es támogatási
időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet
14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában
Támogatás
Közvetlen
Közreműködői
jogcíme
támogatás
díj összege
összege
Előﬁnanszírozott
tárgyi eszköz
16 821 127 Ft
beruházás
Utánpótlás1 469 960 Ft
nevelési feladatok
Összesen:
18 291 087 Ft

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
költség

Támogatás
összesen

A program
Hosszabbítás
megvalósításához engedélyezett
szükséges önrész
határideje

0 Ft

169 910 Ft

16 991 037 Ft

7 281 873 Ft

2016. 06. 30.

0 Ft

14 848 Ft

1 484 808 Ft

164 979 Ft

2016. 06. 30.

0 Ft

184 758 Ft

18 475 845 Ft

7 446 852 Ft

A Kérelmező 12 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú ﬁzetési
számlájára.
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Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől
számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
INDO KO LÁS
A Kérelmező sportfejlesztési programját – a 2014/2015. támogatási időszak vonatkozásában – 2014.11.12. napján kelt
határozatommal jóváhagyásra került.
A Kérelmező 2015.08.06. napján a Kormányrendelet 14. §alapján a 2014/2015-es támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjának meghosszabbítását kérelmezte.
Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározott vizsgálati
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a
rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan 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 rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a
Kérel mezőnek 12 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben
foglaltakkal összhangban teljesített.
Felhívom a ﬁgyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerinti elszámolást a rendelkező részben meghatározott
időponttól számított 30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.
Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-án alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.
A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A
bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.
Budapest, 2015.08.12.
A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. EMMI
3. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár
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Iktatószám: ki/JHM01-5123/2014
Ügyiratszám: be/SFP-5123/2014
Ügyintéző: Nagy Réka
E-mail: nagy.reka@mlsz.hu
Tárgy: sportfejlesztési program
módosítására irányuló kérelem jóváhagyása

II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Budapest
Kövidinka u. 24/a.
1028

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a(z) II. Kerület Utánpótlás Futball Club (székhelye: 1021 Budapest
Hűvösvölgyi út 113., adószáma: 18067192 - 1 - 41, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon
lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító
HAT ÁRO Z AT O T
A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának
(5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi
összegekre
módosítom:
Támogatás jogcíme

Előﬁnanszírozással
megvalósítandó tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás
Utánpótlás-nevelési
feladatok
Összesen:

A jóváhagyott
sportfejlesztési
program
támogatásának
összege (Ft)

A 2016.03.31
módosított
sportfejlesztési
program
támogatásának
összege (Ft)

16 991 037 Ft

16 991 037 Ft

19 374 078 Ft

19 374 078 Ft

36 365 115 Ft

36 365 115 Ft
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A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím

Megnevezés

Tárgyi jellegű

Ford Transit 18 személyes kisbusz
Ford Tourneo Costum 9 személyes
kisbusz
Panna futball ketrec

Tárgyi jellegű
Tárgyi jellegű

A jóváhagyott
sportfejlesztési
programban az adott
tétel támogatásának
összege (Ft)
16 991 037 Ft

A 2016.03.31 módosított
sportfejlesztési
programban az adott tétel
támogatásának összege
(Ft)
8 442 296 Ft

0 Ft

6 850 060 Ft

0 Ft

1 698 681 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. §-ának (4) bekezdése,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 109. §-ának (3) bekezdése
alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással
kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.
INDO KO LÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a
támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló
sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző
szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2014.04.29-ig
benyúj totta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.30. napján indult meg. Kérelmező a 2014.11.18 -án kelt ki/JH01-5123/
nyilvántartási számú jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2016.03.31. napján nyújtotta be. Mivel eljárásom során
megállapítottam, hogy a módosított sportfejlesztési program is megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2014/2015ös időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

Tájékoztatom a Kérelmezőt, hogy a sportfejlesztési program meghosszabbítását az elszámolási időszakban (2015. július 1. –
2015. július 31.), a Magyar Labdarúgó Szövetségnek megküldött záró elszámolással egyidejűleg áll módjában kérelmezni.
A Kérelmező által benyújtott program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához.
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A fentieken túl felhívom a Kérelmező ﬁgyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen
határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a
honlapján köteles közzétenni.
E határozatot az MLSZ a Ket. 71. §-ának (1) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §ának (2) bekezdése alapján hozta meg.
Budapest, 2016.04.05.

…………………………………..
dr. Vági Márton
főtitkár
A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár
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4. számú melléklet

Magyar Labdarúgó Szövetség részére
1112 Budapest, Kánai út 2/D
LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1

Tárgy: Szakmai beszámoló1

II. Kerület Utánpótlás Futball Club szakmai beszámolója

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-5123/2014
számon vette nyilvántartásba, majd ki/JHHOSSZ01-5123/2014 számon engedélyezte a
hosszabbítását, majd ki/JHM01-5123/2014 számon a tárgyi eszköz beruházás projekt
módosításához is hozzájárult.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási

igazolás

kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése értelmében a
támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai
beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A
szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott
sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási
összeg felhasználásának szakmai hátteréről.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési
tevékenységének 2014/2015-ös támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programunk eredményeit, azon belül piros színnel jelölve a hosszabbításban szereplő
projektelemeket.

A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos
programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés
tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).
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A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI
1) Általános összefoglaló eredmények:
a) Bajnoki helyezések:

Csapat

(korosztály, nem)

Helyezés

Bajnokság

2013/2014

2014/2015

U19fiú

Bp. U19

3

5

U16fiú

Bp. U16

-

1

U15 fiú

Bp. U15

1

1

U14 fiú

Bp. U14

1

2

b) Igazolt sportolói létszám változása:

2013/2014-es bajnoki szezon: 366 fő
2014/2015-ös bajnoki szezon: 202 fő (csak a játékengedéllyel rendelkezők)

2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím:
Nem igényeltünk támogatást ezen célra.

3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím:
Az eredeti SFP-ben leírt két kispálya teljesítésére sátor vásárlása projektet önhibánkon kívül
nem tudtuk megvalósítani, ezért módosítást kértünk a programunkra. Ennek
eredményeképpen ldb 18-fős autóbuszt, ldb 9 fős minibuszt, valamint egy ún Panna futball
ketrecet vásároltunk. A buszokkal a gyerekek hétközbeni edzésre szállítását tudjuk
megoldani, mellyel nagy terhet veszünk le a szülők válláról, illetve azok a gyerekek is el
tudnak jönni az edzésekre, akiket a szüleik a munkhelyi elfoglaltságaik miatt nem tudtak
eddig elhozni a Sporttelepre. Mivel a következő szezonban már négy csapatunk fog országos
bajnokságban szerepelni, így itt is nagy segítségünkre lesznek a buszok a játékosaink
szállításában. Csapataink minden évben 3-5 külföldi és számtalan vidéki tornán vesznek
részt, melyre az utazást a jövőben szintén már a saját buszainkkal szeretnénk megoldani. A
nagyobb buszhoz már speciális jogosítvány szükségeltetik, ezért egy nyugdíjas buszsofőr
személyében egy profi sofőrt „szerződtettünk", a kisebb buszt viszont bármely B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező edzőnk elvezetheti.
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A játékosaink technikai tudásának fejlesztéséhez remek lehetőséget nyújt majd a
megvásárolt és a Sporttelepen (Bp. II. Kolozsvári Tamás u. 11.) felállított Panna ketrec. Ez a
kb. 5 méter átmérőjű tízszög alakú körbepalánkozott pálya az 1:1 és akár a kisebbeknél 2:2
elleni játékra ad lehetőséget. A gyerekek hamar megszerették a ketrecet, így szt nem csak a
szervezett edzések alkalmával, hanem azok előtt és után maguktól is szívesen használják.

4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:

•EDZŐI BÉREK: Ebben a szezonban hét edzőnk bérét tudtuk teljes egészében vagy
részben fedezni a kapott támgatásból, ami nagy előrelépést jelent az elmúlt évhez
képest. A biztos anyagi háttér elengedthetetlen feltétele a jó munkának, ami meg is
látszott a kollégákon, és ez közvetetten kihatott az egyesület fejleődésére is.

•KIVÁLASZTÁS: Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének és
képzésének pozitív hatása egyértelműen kimutatható a TAO-s támogatás elindulása

óta. Az alábbi pontokból kiderül, hogy a jobb körülmények egyre több gyereket
vonzanak be a labdarúgásba, nagyobb merítési lehetőség van a kiválasztáshoz, a
felkészítés, a képzés pedig könnyebb és magasabb szakmai színvonalon működik a
remek pályák és a modern sportszerek használatával. Nem utolsó sorban a szülőknek
is nagy könnyebbség, hogy egyes költségek (nevezési díj, sportfelszerelések, stb.)
most nem az ő pénztárcájukat terhelik. Bár a tömegsportra (iskolás és óvodás focisuli)
nem lehet az egyesületnek pályáznia, mi önerőből mégis közel 30 intézményben
oldjuk meg a gyerekek focizását, mely széles bázist nyújt a kivlasztáshoz. Ezekből a

csoportjainkból kerülnek ki az egyesületünk későbbi igazolt játékosai.

SPORTSZEREK: Mint minden évben a labdák beszerzése idén sem maradthatott el
csakúgy, mint a különböző méretű kapuk beszerzése. Jelen szezonban csak a 4db 3x2
méteres kaput és a labdákat számoljuk el, a fennmaradó összegre halasztási igényt
adunk be. A hosszabbított időszakban az SFP-nek megfelelően labdarúgó kaput,

kapuhálókat, labdákat és rúgófalat vásároltunk.

LÉTESÍTMÉNYBÉRLET: A támogatás segítségével ismét elegendő mennyiségű pályát
tudunk bérelni minden évszakban, ami nagyban elősegítette a szakmai munkánkat és
egy új korosztályos csapat beindítását is.

FELKÉSZÍTÉS, TORNÁK: A számtalan hazai és több külföldi tornán való részvétel
(ezeknek csak egy része látszik az elszámolásban) szolgálta leginkább a gyerekek

fejlődését. Ők ezeket várják a legjobban, hiszen itt mindig új, ismeretlen csapatokkal
mérkőznek meg, illetve a rendezvények hangulata is sokkal jobb egy-egy bajnoki
meccshez képest. A külföldi tornákra történő közös buszos utazás remek
összekovácsoló erővel bír, amit szintén élveznek a gyerkek, hiszen ettől „igazi
focistáknak" érzik magukat.
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TÁBOROK: Az edzőtáborok megtartása az edzők kedvenc feladata. Itt tudnak igazán
dolgozni, csapatot építeni. Végre egy hét, amikor nem beesnek az edzésre, majd
rohannak tovább a gyerekek, hanem van idő mindenre (egyéni beszélgetések, taktikai
értekezlet, egyéb közösségépítő programok). Természetesen a gyerekek is kedvelik a
táborokat, hiszen szinte egész nap focizhatnak és mellette számos programon
vehetnek részt. Idén első alkalommal tavasszal is szerveztünk edzőtábort három
korosztályunk részére. Az edzőtáborok mellett mindenki számára nyitott napközis
rendszerű focitábort is szervezünk a Sporttelepen, mely évről évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvend. Ebben a táborban sokan először találkoznak szervezett
keretek között a labdarúgással és sok tehetséges gyereket is be tudunk vonni innen a
képzésünkbe.

5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:
Nem igényeltünk támogatást ezen célra.

A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA
1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:

Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím
Főszámla

Személyi jellegű ráfordítások

Bankszámlaszám

11712004-20191836
-

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

11784009-20210452

Utánpótlás-nevelés

11712004-20343026

Képzés

2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím
Nem igényeltünk támogatást ezen célra.

3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím

-
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Tárgyi eszköz beszerzése

Ráfordítás összege

Vásárolt mennyiség

(Ft)

(db)

Ford Transit 18 fős busz

11.976.000.-Ft

ldb

Ford Tourneo 9 fős kisbusz

9.717.300.-Ft

ldb

Panna futball ketrec

2.630.000.-Ft

ldb

Tárgyi eszköz megnevezése

Összesen:

24.323.300.-Ft

-

4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím
• Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:

Sporteszköz, sportszer beszerzése

Sporteszköz, sportszer

Ráfordítás összege

Vásárolt mennyiség

megnevezése

(Ft)

(db)

Labdarúgó kapu (3x2 méter)

503.428.-Ft

4 db

Kogellán labda

79.756.-Ft

100 db

Bőrlabda

296.100.-Ft

100 db

Összesen:

879.284.-Ft

-

Sporteszköz, sportszer beszerzése

Sporteszköz, sportszer

Ráfordítás összege

Vásárolt mennyiség

megnevezése

(Ft)

(db/pár)

Labdarúgó kapu (5x2 méter)

353.441.-Ft

2 db

Futball bőrlabdák

444.090.-Ft

150 db

Kogellán gyermek focilabdák

119.634.-Ft

150 db

4. számú melléklet

Kapuháló (ldb 7,5x2,5; 3db 2x1)

227.838.-Ft

4 pár

Rúgófal

497.840.-Ft

4 db

Összesen:

1.642.903.-Ft

-

•Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:
Nem kértünk erre a célra támogatást.
•Létesítménybérletre fordított összeg:
Minden edzésünk a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Sporttelepen (Bp. II.
Kolozsvári Tamás u. 1.) zajlik, melynek üzemeltetője az Oxygen Buda Kft.

Létesítmény neve

Bérleti díj/óra vagy
alkalom

Igénybe vett órák
vagy alkalmak
száma

Bérleti díj
összesen (Ft)

Nagypálya edzésre

12.000.-Ft

619 óra

7.428.000.-Ft

Kispálya edzésre

6.500.-Ft

470 óra

3.055.000.-Ft

Kispálya edzésre (fedett)

9.500.-Ft

340 óra

3.230.000.-Ft

Nagypálya meccsre

18.000.-Ft

100 alkalom

1.800.000.-Ft

Kispálya tornára

7.000.-Ft

27 óra

189.000.-Ft

Kispálya tornára (fedett)

10.000.-Ft

30 óra

300.000.-Ft

Összesen:

16.002.000.-Ft

Nevezési díjra fordított összeg:

Esemény neve

Nevezési díj összege

(Ft)
Főnix torna (2003, 2005, 2006. kcs)

45.000.-Ft

Főnix torna (2002 kcs.)

15.000.-Ft

Gödöllői torna (2001, 2002, 2003, 2005 kcs.)

52.000.-Ft

Összesen:

112.000.-Ft
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Szállásra/étkezésre fordított összeg:

Szállás/étkezés költségei
Ráfordítás összege

Szempont

(Ft)

Szállás + Étkezés 80 főre, 6 éjszakára

2.064.000.-Ft

Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó
sportszakemberek esetében

Az alábbi táblázatban 7 fő teljes bérköltsége szerepel a közterhekkel együtt 2014.09
hó és 2015.05 hó között (9 hó). Az elszámolásban ezen 9 hó bérei és járulékait
tüntettek fel a májusi járulékok kivételével. Ennél oka^ hogy az elszámolást hamarabb
el tudjuk kezdeni, illetve amúgy is már bőven meghaladtuk az erre a célra kapott
tmogatás önrésszel növelt összegét.

Személyi jellegű ráfordítás

Szempont

Ráfordítás

Foglalkoz

összege

tatottak száma

(Ft)

(db)

6.833.465.-Ft

4

0

2.585.440.-Ft

3

0

Ebből Ekho-s (db)

Meglévő munkakörben
foglalkozatott
sportszakemberek díjazása
Újonnan létrehozott
munkakörben foglalkozatott
sportszakemberek díjazása

•Személyszállításra fordított összeg:
Összeg: 1.174.547.-Ft
•Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg:
Ezen célra támogatás közvetlenül az MLSZ Budapesti Igazgatóságától érkezet úgy,
hogy a fizetendő számlák összegei már a támogatással csökkentett díjat tartalmazták.
•Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg:
Erre a célra nem igényeltünk támogatást, azonban a fentiekben már részletezett
nevezési díjak és a edzőtábor költségeit sorolnám ide.
•Versenyrendezésre fordított összeg:
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Versenyrendezés
Ráfordítás összege

Mennyiség

(Ft)

(nap)

UFC Cup téli torna

250.000.-Ft

2 nap

Bozsik tornák (saját rendezésű)

180.000.-Ft

10 nap

Esemény/verseny/torna megnevezése

5) Képzés jogcím
Erre a célra nem igényeltünk támogatást.

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint
az engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi
teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és
annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak
és hitelesek.
Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2016. június 14.

Tisztelettel:

.

II. Kerüleip4gnpotlás
Futball Club
1021 Budapest. Hűvösvölgy, ut 113.
Adószám: 18067192-1-41

Kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert

Kapcsolattartó telefonszáma: 06209182318

Támogatott szervezet neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyott sportfejlesztési program száma:

be/SFP-5123/2014 (hosszabított program iktatószáma: /JHHOSSZ01-5123/2014)

Támogatási jogcím megnevezése:

UP - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg:

19 180 337 Ft

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez tartozó önrész:

2 152 675 Ft

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg:

19 180 337 Ft

ÁFA levonásra:

NEM

Sorszám

Bizonylatszám

Tételazonosító

Számla kibocsátója

Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése

Kapcsolattartó email címe:elnok@keruletufc.hu

Számla kelte

Számla teljesítésének időpontja

Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

A számla kifizetésének időpontja

Számla bruttó értéke

A számlából elszámolni kívánt
érték

A számlából
elszámolni
kívánt közvetlen
támogatási összeg

1
2

15-31/01438
G0000231

0
2

DRENCO Ker és Szolg. Kft
GTNet Hálókonfekció Bt.

2db 5x2 méteres futball kapu vásárlása
különböző méretű kapuhálók vásárlása

2015.10.02
2015.09.02

2015.10.02
2015.09.02

2016.10.05
2015.09.03

353 441 Ft
227 838 Ft

353 441 Ft
227 838 Ft

317 776 Ft
204 847 Ft

3

000423/2015

3

Plasto Ball Kft

150db kogellán labda vásárlása

2015.09.08

2015.09.08

2015.09.08

119 634 Ft

119 634 Ft

107 562 Ft

4

00000610A15

4

Plastobo Kft.

4db rúgófal vásárlása

2015.09.11

2015.09.11

2015.09.10

497 840 Ft

491 865 Ft

442 232 Ft

5

IH4SA3261207

3

Tízpróba Magyarország Kft

60db labda vásárlása

2015.11.02

2015.09.15

2015.09.15

177 660 Ft

177 660 Ft

159 733 Ft

6

700400/50/2722

3

Tízpróba Magyarország Kft

90 db futball labda vásárlás

2015.10.14

2015.10.14

2015.09.15

266 490 Ft

266 490 Ft

239 599 Ft

1 636 928 Ft

1 471 749 Ft

Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, az) be/SFP-5123/2014 iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra,

Az elszámolás kelte:

2016 július 11

P. H.
………………………………………………………………………
a képviseletre jogosult személy aláírása

Kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert

Kapcsolattartó telefonszáma: 06209182318

Támogatott szervezet neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyott sportfejlesztési program száma:

be/SFP-5123/2014 (módosított program iktatószáma: ki/JHM01-5123/2014)

Támogatási jogcím megnevezése:

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg:

16 821 127 Ft

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez tartozó önrész:

7 281 873 Ft

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg:

16 821 127 Ft

ÁFA levonásra:

NEM

Sorszám

Bizonylatszám

1
S-2152/2016
2
ELO00174/2016
3
ELO00173/2016
Összesen

Tételazonosító

2
0
1

Számla kibocsátója

Eurosco Kft
SolymárSzalay Kft.
SolymárSzalay Kft.

Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése

Panna Futball ketrec vásárlása
18 fős busz vásárlása
9 fős kisbusz vásárlása

Kapcsolattartó email címe:elnok@keruletufc.hu

Számla kelte

2016.04.07
2016.04.06
2016.04.06

Számla teljesítésének időpontja

2016.04.07
2016.04.07
2016.04.07

Elszámolás státusza:Szerkesztés alatt

A számla kifizetésének időpontja

2016.04.08
2016.04.07
2016.04.07

Számla bruttó értéke

2 630 000 Ft
11 976 000 Ft
9 717 300 Ft

A számlából elszámolni kívánt
érték
2 409 700 Ft
11 976 000 Ft
9 717 300 Ft
24 103 000 Ft

A számlából
elszámolni
kívánt közvetlen
támogatási összeg
1 681 694 Ft
8 357 873 Ft
6 781 560 Ft
16 821 127 Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-5123/2014 iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra,

Az elszámolás kelte:

2016 július 1

P. H.
………………………………………………………………………
a képviseletre jogosult személy aláírása

