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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
4

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2013/14 -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 19 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.
A már két 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
hamarosan megépülő konténeröltöző rendszer által két játékos öltözővel, egy edzői irodával és egy szertárral is bővül a létesítmény, illetve a klubunk.
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 2013/2014. évben az
alábbi tevékenységeket szeretnén 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 programunkban is szerepelt –, a gyerekek nagyobb létszámban történő bevonása a labdarúgásba
duplán is 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.
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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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
Utánpótlás-nevelési
feladatok
Összesen:

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

8 351 298 Ft

0 Ft

84 357 Ft

8 435 655 Ft

937 295 Ft

8 351 298 Ft

0 Ft

84 357 Ft

8 435 655 Ft

937 295 Ft

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.
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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 - 2013.04.26. napján benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2013.04.27. 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 2013/2014-es támogatási időszak
tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
• a(z) Sátor kispályák téliesítésére 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 17 623 364 Ft
támogatási összeggel csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a
következő megállapításokat teszem:
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Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű
szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva – ﬁgyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett
csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 8 435 655 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az
egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia,
ezért – ﬁgyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét
36 377 417 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által
eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a
Kérelmező a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának
módosítását.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési
koncepciójához.
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, a Nemzeti Sport Intézet 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, 2013.08.28.
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A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár
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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 beszámoló

II. Kerület Utánpótlás Futball Club szakmai beszámolója

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFPHP022123/2013 számon vette nyilvántartásba.

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 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk
eredményeit.

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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4. számú melléklet

A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI
1) Általános összefoglaló eredmények:
a) Bajnoki helyezések:
Helyezés

Csapat
(korosztály, nem)

Bajnokság

U19

2012/2013

2013/2014

Budapest

8

3

U17

Budapest

12

9

U15

Budapest

8

1

U14

Budapest

8

1

b) Igazolt sportolói létszám változása:
2012/2013-as bajnoki szezon: 414 fő

2013/2014-es bajnoki szezon: 366 fő

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

3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím:
Nem igényeltünk támogatást ezen célra.

4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:


EDZŐI BÉREK: Az előző idényhez képest a lecsökkent támogatási összeg miatt csak
három edző bérét tudtuk fedezni a kapott támogatásból. Az anyagi biztonság
pozitívan hat az edzők munkájára ezért reméljük, hogy a következő szezonban
nagyobb kerettel gazdálkodhatunk ismét.

 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. Bár a tömegsportra (iskolás és
óvodás focisuli) nem lehet az egyesületnek pályáznia, mi önerőből mégis közel 30
2
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intézményben oldjuk meg a gyerekek focizását, mely széles bázist nyújt a
kivlasztáshoz.
 SPORTSZEREK: Idén újabb dőlésmentes labdarúgó kapukat (5x2m és 3x2m) és fejelő
állványokat vettünk, melyek jól segítik a játékosaink felkészülését. Természetesen a
labdák pótlása minden évben szükségszerű, így ez sem maradhatott ki a beszerzésből.
 LÉTESíTMÉNYBÉRLET: A csökkent támogatás miatt eleinte kevesebb terület (pálya)
bérlésére volt lehetőségünk, de később a kora délutáni órákat díjmentesen megkapva
(mivel nem volt fizető bérlő ezen időszakra) minden korosztályunk a szakmailag
elvárható legideálisabb feltételek között tudott edzeni.
 FELKÉSZÍTÉS, TORNÁK: A számtalan hazai és több külföldi tornán való részvétel
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.
 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. Az edzőtáborok mellett mindenki számára nyitott napközis rendszerű
focitábort is szervezünk a Sporttelepen, mely évről évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvend.

5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:
Nem igényeltünk támogatást ezen célra.
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A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:
Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím

Bankszámlaszám

Főszámla

11712004-20191836

Személyi jellegű ráfordítások

-

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

-

Utánpótlás-nevelés

11712004-20343026

Képzés

-

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

Sporteszköz, sportszer beszerzése
Sporteszköz, sportszer
megnevezése

Ráfordítás összege
(Ft)

Vásárolt mennyiség
(db)

Foci labda (3-as, 4-es, 5-ös méretek)

296.100.-

100

Kapuk (5x2, 3x2) hólóval

649.457.-

4

Fejelő állvány

109.728.-

4

Labdatartó háló (1db-os)

12.600.-

30

Bólya nagy)

24.480.-

16

1.092.365.-

-

Összesen:

4
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 Létesítménybérletre fordított összeg:

Létesítmény neve

Bérleti díj/óra vagy
alkalom

Igénybe vett órák
vagy alkalmak
száma

Bérleti díj
összesen (Ft)

Nagypálya edzésre

48.000.-/alkalom

180 alkalom*

8.640.000.-

Nagypálya meccsre

36.000.-/alkalom

65 alkalom**

2.376.000.-

Kispályák (2db) nyitott

48.000.-/alkalom

Kispályák (2db) fedett

72.000.-/alkalom

0.-****
180 alkalom***
0.-****

Összesen:

11.016.000.-

Kedvezményesen:

11.000.000.-

*1 alkalom = 1 nap = 2 óra
**1 alkalom = 1 mérkőzés (2 óra)
*** 1 alkalom = 1 nap = 2 óra 2db kispályán
**** Mivel elegendő támogatás hiányában nem tudtuk vállalni a pályabérleti díj kifizetését,
ezért abban állapodtunk meg, hogy hétköznaponként 16-18 óra között – mielőtt a külsős
bérlő jönnek – használhatjuk a pályát, és majd utólag fizetünk, ha lesz rá fedezetünk.

 Nevezési díjra fordított összeg:

Esemény neve

Nevezési díj összege
(Ft)

Football Factor és Aquaworld Kupa, Gödöllő

36.000.-

Hali Kupa, Budapest

8.000.-

V. Farsangi T LA SE Kupa, Törökbálint

15.000.-

Összesen:

59.000.-
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 Szállásra/étkezésre fordított összeg:
Szállás/étkezés költségei
Szempont

Ráfordítás összege (Ft)

Wien Pokal nemzetközi up. torna

721.350.-

 Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó
sportszakemberek esetében (2013 július – 2014 május):
Személyi jellegű ráfordítás
Szempont
Meglévő munkakörben
foglalkozatott
sportszakemberek díjazása
Újonnan létrehozott
munkakörben foglalkozatott
sportszakemberek díjazása

Ráfordítás
összege
(Ft)

Foglalkoztatottak száma
(fő)

Ebből Ekho-s (fő)

2.649.237.-

3

0

-

-

-

 Személyszállításra fordított összeg:
Autóbusz bérlése csapataink Porecbe (torna) történő szállításához
Összeg: 440.800.-Ft
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, 2014. július 18.
Tisztelettel:
……………………………………………
elnök
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1. számú melléklet
1.LAP

Elérhetőség, telefonszám: 06 20/ 918 2318 Szeltner Norbert

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott szervezet neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:

KI/JH01-2123/2013

Támogatási jogcím megnevezése:

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:

8.351.298.-Ft

Az elszámolás módja:
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Sorszám

Bizonylatszám

Konkrét esemény, feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kibocsátója

Teljesítés
időpontja

Számla bruttó értéke

Elszámolt érték

1.

40014158782

DECATHLON BUDAÖRS

100 DB LABDA

2014.01.29

296 100

296 100

2.

14-31/00469

DRENCO KFT

KAPUK, FEJELŐ ÁLLVÁNYOK

2014.04.11

766 806

766 806

3.

S-2162/2014

EUROSCO KFT

LABDATARTÓ, BÓLYA

2014.04.14

37 080

34 138

4.

BI2SA2385977

OXYGEN BUDA KFT

PÁLYABÉRLETI DÍJ

2013.12.21

5 100 000

1 000 000

5.

BI2SA2385918

OXIGEN BUDA KFT

PÁLYABÉRLETI DÍJ

2014.04.15

3 000 000

2 119 168

6.

BI2SA2385940

OXIGEN BUDA KFT

PÁLYABÉRLETI DÍJ

2014.06.25

2 900 000

1 900 000

7.

VL1SA3042177

TOKAI NORBERT EV

NEVEZÉSI DÍJ

2013.12.20

36 000

36 000

8.

TM1SA2495143

HALADÁS SPORTSZOLG.KFT

NEVEZÉSI DÍJ

2014.02.04

8 000

8 000

9.

VL1SA0923178

T-BÁLINT SPORTEGYESÜLET

NEVEZÉSI DÍJ

2014.02.12

15 000

12 475

EXPLORER WORLD TRAVEL

RÉSZVÉTELI DÍJ WIEN POKAL

2014.03.19

721 350

715 345

12 880 336

6 888 032

10. VB000058/14

ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a KI/JH01-2123/2013 iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos
pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2014. július 18.

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

1. számú melléklet
1.LAP

Elérhetőség, telefonszám: 06 20/ 918 2318 Szeltner Norbert

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott szervezet neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:

KI/JH01-2123/2013

Támogatási jogcím megnevezése:

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:

8.351.298.-Ft

Az elszámolás módja:
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Sorszám

Bizonylatszám

Konkrét esemény, feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kibocsátója

Teljesítés
időpontja

ÁTHOZAT 1.LAPRÓL

Számla bruttó értéke

Elszámolt érték

12 880 336

6 888 032

11. BANK 049/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR JÚLIUS

2013.07.02

206 500

206 500

12. BANK 051/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK JÚLIUS

2013.07.12

158 000

158 000

13. BANK055/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR AUGUSZTUS

2013.08.01

206 500

206 500

14. BANK 059/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK AUGUSZTUS

2013.08.07

158 000

158 000

15. BANK 063/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR SZEPTEMBER

2013.10.01

206 500

206 500

16. BANK 067/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK SZEPTEMBER

2013.10.11

158 000

158 000

17. BANK 070/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR OKTÓBER

2013.11.04

127 545

127 545

18. BANK 072/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK OKTÓBER

2013.11.11

60 330

60 330

19. BANK 076/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR NOVEMBER

2013.12.02

127 545

127 545

14 289 256

8 296 952

ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a KI/JH01-2123/2013 iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos
pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2014. július 18.

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

1. számú melléklet
1.LAP

Elérhetőség, telefonszám: 06 20/ 918 2318 Szeltner Norbert

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott szervezet neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:

KI/JH01-2123/2013

Támogatási jogcím megnevezése:

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:

8.351.298.-Ft

Az elszámolás módja:
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Sorszám

Bizonylatszám

Konkrét esemény, feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kibocsátója

Teljesítés
időpontja

ÁTHOZAT 2.LAPRÓL

Számla bruttó értéke

Elszámolt érték

14 289 256

8 296 952

20. BANK 080/2013

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK NOVEMBER

2013.12.10

60 330

60 330

21. BANK 001/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR DECEMBER

2014.01.02

127 545

27 545

22. BANK 002/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK DECEMBER

2014.01.13

60 330

60 330

23. BANK 006/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR JANUÁR 2014

2014.02.05

129 385

29 385

24. BANK 011/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK JANUÁR 2014

2014.02.12

85 210

23 250

25. BANK 009/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR FEBRUÁR

2014.03.03

129 385

29 385

26. bank 017/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK FEBRUÁR 2014

2014.03.10

85 210

85 210

27. BANK 012/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR MÁRCIUS

2014.04.01

129 385

29 385

28. BANK 024/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK MÁRCIUS 2014

2014.04.10

85 210

85 210

15 181 246

8 726 982

ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a KI/JH01-2123/2013 iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos
pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2014. július 18.

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

1. számú melléklet
1.LAP

Elérhetőség, telefonszám: 06 20/ 918 2318 Szeltner Norbert

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott szervezet neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II.Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:

KI/JH01-2123/2013

Támogatási jogcím megnevezése:

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:

8.351.298.-Ft

Az elszámolás módja:
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Sorszám

Bizonylatszám

Konkrét esemény, feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kibocsátója

Teljesítés
időpontja

ÁTHOZAT 3.LAPRÓL

Számla bruttó értéke

Elszámolt érték

15 181 246

8 726 982

29. BANK 016/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR ÁPRILIS

2014.05.05

128 224

28 224

30. BANK 035/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK ÁPRLIS 2014

2014.05.12

84 092

19 789

31. BANK 042/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

BÉR MÁJUS

2014.06.03

72 798

72 798

32. BANK 046/2014

II.KERÜLET UTÁNPÓTLÁS F.C.

JÁRULÉK MÁJUS 2014

2014.06.10

63 213

0

33. 2014/00400

BUS-TRANS-FAIR KFT

AUTÓBUSZKÖLCSÖNZÉS

2014.05.28

440 800

440 800

15 970 373

9 288 593

ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a KI/JH01-2123/2013 iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos
pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2014. július 18.

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

