be/SFPHPM01-16123/2017/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

II. Kerület UFC

Gazdálkodási formakód

521

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

Nem releváns

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2520

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18067192-1-41

Bankszámlaszám

11712004-20191836-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1021

Város

Budapest

Közterület neve

Hűvösvölgyi

Közterület jellege

út

Házszám

113/b

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1028

Város

Budapest

Közterület neve

Kövidinka

Közterület jellege

utca

Házszám

24

Épület

A

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 918 23 18

Fax

Honlap

www.keruletufc.hu

E-mail cím

elnok@keruletufc.hu

E-mail cím

elnok@keruletufc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Szeltner Norbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 918 23 18
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Szeltner Norbert

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 20 918 23 18

elnok@keruletufc.hu

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Panoráma Sportközpont

Nagy mf.p

1023
Budapest
Kolozsvári Tamás
11

14943/23

90x60

Bérelt

84

9 523 Ft

10

Panoráma Sportközpont

Kicsi mf.p.

1023
Budapest
Kolozsvári Tamás
11

14943/23

40x20

Bérelt

126

5 291 Ft

12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0,2 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

2 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

26 MFt

26,5 MFt

28,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

13,3 MFt

13,5 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

0,55 MFt

0,55 MFt

0,55 MFt

Összesen

40,05 MFt

42,75 MFt

49,15 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

16,8 MFt

19,7 MFt

20,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

26 MFt

28,1 MFt

29 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

13,4 MFt

14,3 MFt

15 MFt

Összesen

56,2 MFt

62,1 MFt

64,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

59 956 341 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

26 347 841 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Sportegyesületünk 23 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 Manó, Lurkó, Katica (lány),Kölyök és Junior elnevezéssel 5 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 – U6-tól 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. Amatőr felnőtt csapatunk az ifiből kiöregedett játékosainkból áll, jelenleg már a BLSZ I. osztályban
szerepel. A 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
kerületben működő Csík Ferenc Sportiskolával és a Vasas Kubala Labdarúgó Akadémiával a tehetséggondozás elősegítése érdekében. Létesítmény helyzet: Az általunk bérelt és használt
Sporttelep egy nagy és két kicsi műfüves labdarúgó pályájával rendelkezik, melyeken csak a mi klubunk tart edzéseket utánpótlás korosztályoknak. A kispályák minősége a nyári
burkolatcserének hála szuper, de a nagypálya burkolata már tragikus. 2016 eleje óta újra az Önkormányzat a sporttelep üzemeltetője, akik a korábbi árnál jóval kedvezőbben több
pályahasználatot biztosít részünkre.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
24 éves Egyesületünkben kétéves bontásban vannak csapatokba sorolva a gyerekek U6-tól u19-ig, plusz a felnőtt csapat és az öt grassroots csapat (4 fiú, 1 leány). Az eddig használt
Sporttelepet (II. Kolozsvári Tamás utca) már régen kinőttük, hiszen az egy nagy (ami csak 90x60 méteres) és a két futsal pálya nem elegendő ekkora létszámhoz. Átlagosan 35 fős kereteink
vannak, akik ugyan 2-2 fő edzővel, vagy egy futsal vagy a nagypálya felén edzenek. A Budapest programból megvalósuló műfüves félpálya, melyhez jelen pályázatban légtartásos sátrat és
öltözőkonténereket igénylünk, illetve a 111x72 méteres műfüves nagypálya építési tervünk nagy előrelépést jelentene nekünk és a budai gyerekeknek. Eddigi pályánktól mindössze 4
villamosmegállóra létesülendő két új műfüves pályával sikerülni biztosítanunk: - a folyamatosan érkező új gyerekek felvételét csapatainkba, jelenlegi létszámunkat másfélszeresére növelni - a
gyerekeket éves bontásban tudnánk edzeni és versenyeztetni (vagyis végre mindenki a saját korosztályában játszhatna) - az edzések szakmai színvonalát emelnénk a nagyobb pályaterület
használatával - a fedett félpályával a téli időszakban is folyamatos és minőségi edzést tarthatnánk - a jelenleg BLSZ I. osztályú felnőtt csapatunk a jövőben is hazai pályán rendezhetné meg
bajnoki mérkőzéseit Fenti célok elérésével a főváros budai oldala pálya és gyereklétszámban megkezdhetné a felzárkózást a pesti részhez. Sikeres pályázat esetén minden beruházást
szeretnénk mielőbb, azaz legkésőbb a 2017/2018-as szezon végéig megvalósítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Programunkat hosszú távra terveztük, de az elérni kívánt cél érdekében a részegységek évről évre ciklikusan ismétlődnek. Ennek tükrében a 2017/2018-as évben az alábbi tevékenységeket
szeretnénk megvalósítani: - kapcsolattartás a helyi oktatási intézményekkel - új intézmények megkeresése és bevonása focisuli programunkba - a grassroots (tömegsport) bázisunk és az
igazolt játékosok számának növelése (új csoportjaink feltöltése: Manó, Katica) - folyamatos versenyzési lehetőség biztosítása (Bozsik tornák, egyéb tornák, MLSZ bajnokságok, külföldi tornák,
sportnapok, barátságos mérkőzések) - nyári edzőtáborok 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 - új pálya építése

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Klubunk és az MLSZ legfőbb célja – mely az előző sportfejlesztési programjainkban is szerepelt –, a gyerekek nagyobb létszámban történő bevonása a labdarúgásba. Büszkén mondhatjuk,
hogy az elmúlt néhány év alatt megdupláztuk a leigazolt gyerekek számát, illetve folyamatosan sikerül új együttműködést kötni oktatási intézményekkel, ahol focisuli csoportokat tudunk indítani.
Idén 12 óvodával csatlakoztunk az MLSZ Intézményi Bozsik programjához. 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. Az elmúlt 3 év során
több játékost tudtunk felfelé átadni nagy egyesületekhez. A kerületben működő 3 nevelőotthonnal jó kapcsolatot alakítottunk ki, ahonnan több gyermeket is saját költségünkön bevontunk a
képzésünkbe, hogy a hátrányos helyzetben lévő tehetségeknek is esélyt biztosítsunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok 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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

2017-11-29 11:25

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

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

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft

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

2017-11-29 11:25

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

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

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályainfrastr.
bőv.

pálya befedése

2017-09-15

2017-11-03

2017-11-03

65 411 040 Ft

Egyéb
épület
építése

egyéb épület építése

2017-09-15

2017-11-03

2017-11-03

19 641 312 Ft

85 052 352 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

pálya befedése

Az MLSZ Budapest programja 41./2017(04.21) határozat számon megszavazta annak lehetőségét, hogy egy 60x40 méteres műfüves labdarúgó
pálya létesülhessen a Budapesti műszaki Szakképzési Centrum egyik telephelyén (Bláthy Ottó Titusz SZKI, Bp. III. Bécsi út 134.). Az MLSZ és a
tulajdonos közötti szerződés megkötése folyamatban van, csakúgy, mint a tulajdonos és a klubunk közötti szerződés az üzemeltetésről. Az egész
éves használat érdekében szeretnénk a pálya befedését megvalósítani.

egyéb épület építése

10 elemből álló konténeröltöző rendszer telepítése is szükséges a már említett pálya mellé, mivel a helyszínen az iskolán történő átjárás nem
megvalósítható a délutáni-esti órákban.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pálya-infrastr.
bőv.

pálya befedése

Egyéb

1032
Budapest
Bécsi út
134

Bláthy Ottó Titusz Informatikai
Szakközépiskola

Pályaméret

69x49

Egyéb

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Öltöző

1032
Budapest
Bécsi út
134

Bláthy Ottó Titusz Informatikai
Szakközépiskola

m2

147

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése
pálya befedése

Indoklás
A fent említett műfüves pálya mérete 60x40 méter, melynek befedésére az egész éves használat miatt van szükség, leginkább a kisebb korosztályok
folyamatos edzésinek biztosításához. Csak télre lehetetlen 40x20 méretű tornatermet bérelni (nagyobb nem is létezik), de szakmailag az is csak a
kisebbeknek megfelelő, míg a fedett félpálya szélsőséges időjárás esetén a nagypályás csapatainknak is megoldást jelentene.

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

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

U19

műfüves 111x72

egész pálya

8 óra + bajnoki meccs

30

U19

műfüves 111x72

egész pálya

8 óra + bajnoki meccs

20

U17

műfüves 111x72

egész pálya

8 óra + bajnoki meccs

24

U9

műfüves 111x72

félpálya

6 óra

20

U11

műfüves 111x72

félpálya

6 óra

20

U13

műfüves 111x72

félpálya

6 óra

20

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

2017-11-29 11:25
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2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

59 356 777 Ft

599 563 Ft

0 Ft

59 956 341 Ft

25 695 575 Ft

85 052 352 Ft

85 651 915 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-11-29 11:25
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

II.Kerület UFC U9

9

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

II.Kerület UFC U7

5

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

II. KERÜLET UFC U19

30

Országos III. osztály 2.

Országos III. osztály 2.

Aktív

U17

II. KERÜLET UFC U17

24

Országos III. osztály 2.

Országos III. osztály 2.

Inaktív

U15

II. KERÜLET UFC U15

16

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U14

II. KERÜLET UFC U14

16

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U13

II.Kerület UFC U13

16

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

II.Kerület UFC U11

12

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U7

U7 2. csapat

5

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U9

U9 2. csapat

9

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U13

U13 2. csapat

16

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

U11 2. csapat

12

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

U11 3. csapat

12

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

U7 3. csapat

5

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

U19 2. csapat

20

Egyéb bajnokság

Aktív

U9

U9 3. csapat

9

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U9

U9 4. csapat

9

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

U7 4. csapat

5

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

U7 5. csapat

5

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U17

II. Kerület UFC U17

24

Országos III. osztály 1.

Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

328778

BENKE ANDRÁS

VASAS AKADÉMIA KFT.

2016.08.25.

15%

367736

JÓZSA MARCELL ÁDÁM

VASAS AKADÉMIA KFT.

2017.02.13.

15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-29 11:25

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-29 11:25
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U11

UFC Futsal U11

16

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U13

UFC Futsal U13

16

Futsal UP torna

Aktív

U15

UFC Futsal U15

16

Futsal UP torna

Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-29 11:25

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-29 11:25

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

2017-11-29 11:25

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labdatartó háló

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

645

4 500 Ft

2 902 500 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

4

105 000 Ft

420 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

8

10 500 Ft

84 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

300

1 350 Ft

405 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

2

120 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

4

12 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

8

6 800 Ft

54 400 Ft

Sporteszköz

labda

db

200

1 850 Ft

370 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő póló

db

250

3 800 Ft

950 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória
Műfüves pálya

Bérleti díj / óra (Ft)
15 750 Ft

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

60

Bérleti díj összesen (Ft)

11

10 395 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Panoráma
Sportközpont

A jelen SFP-ben megadott csapataink száma szükségszerűvé teszi, hogy a sporttelepen a nagypályát 3,5 és a két kispályát napi 3-3 órára béreljük. Éves pályadíjunk 16M
Ft, melynek így is csak egy részét tudjuk a pályázatban elszámolni, ezért is csak a nagypálya bérleti díjat tüntettük fel az éves átalánydíjból kikövetkeztetve.

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

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

TANC1413-00901

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

Edző

3121

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

Edző

3117

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

Edző

488

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

Edző

TANC1524-01971

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

Edző

TANC1525-02001

Normál

160

11

150 000 Ft

33 000 Ft

2 013 000 Ft

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1413-00901

MLSZ Grassroots C

U19

5

30

3121

UEFA B

U9

5

18

3117

UEFA B

U13

5

16

488

UEFA B

U7

5

15

2017-11-29 11:25

15 / 27

be/SFPHPM01-16123/2017/MLSZ
2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1524-01971

MLSZ Grassroots C

U11

5

18

TANC1525-02001

MLSZ Grassroots C

U17

5

24

TANC1413-00901

MLSZ Grassroots C

U7

5

15

3121

UEFA B

U9

5

18

3117

UEFA B

U15

5

16

488

UEFA B

U11

5

18

TANC1524-01971

MLSZ Grassroots C

U13

5

16

TANC1525-02001

MLSZ Grassroots C

U7

5

15

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 623 900 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

10 395 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

12 993 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

29 011 900 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
26 084 362 Ft

2017-11-29 11:25

Ell. szerv. fiz. díj
263 478 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
26 347 841 Ft

Önrész (Ft)
2 927 538 Ft

Elszámolandó összeg
29 011 900 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
29 275 378 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-11-29 11:25

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-11-29 11:25

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-11-29 11:25

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Budapest, 2017. 11. 29.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szeltner Norbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Budapest, 2017. 11. 29.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Szeltner Norbert (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó II. Kerület Utánpótlás Futball Club (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a II. Kerület Utánpótlás Futball Club (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Budapest, 2017. 11. 29.

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

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

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-23 09:43:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-07 14:17:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-23 09:44:05
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 09:51:07
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 10:00:14

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-10-25 17:55:42
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 07:31:20
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 12:36:22
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2017-11-09 17:10:42
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 09:47:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 20:10:16
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:45:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 20:15:51
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 07:28:07

Kelt: Budapest, 2017. 11. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező edzők száma

gyakornokokkal
együtt

23

25

9%

fő

11

13

18%

Edzőtáborok száma

db

7

8

14%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

103

247

140%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

30

34

13%

U18

fő

20

25

25%

U17

fő

20

22

10%

U16

fő

14

18

29%

U15

fő

23

25

9%

U6-U14

Csapat

166

220

33%

Intézményi Bozsik

Óvoda

kb. 240 fő

12

13

8%

Grassroots csapatok

Csapat

nem igazoltak (kb. 400 fő)

15

17

13%

Egyéb indikátorok

2017-11-29 11:25
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

59 356 777 Ft

599 563 Ft

0 Ft

59 956 341 Ft

25 695 575 Ft

85 052 352 Ft

85 651 915 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

59 356 777 Ft

599 563 Ft

0 Ft

59 956 341 Ft

25 695 575 Ft

85 052 352 Ft

85 651 915 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

26 084 362 Ft

263 478 Ft

0 Ft

26 347 841 Ft

2 927 538 Ft

29 011 900 Ft

29 275 378 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

85 441 139 Ft

863 041 Ft

0 Ft

86 304 182 Ft

28 623 113 Ft

114 064 252
Ft

114 927 293 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-11-29 11:25

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft

25 / 27

be/SFPHPM01-16123/2017/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (38 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a
támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alaircimpld_20150421_1491567423.pdf (Szerkesztés alatt, 982 Kb, 2017-04-07 14:17:03) ceec1be8dd3b0a1dfc280e5e6062e98f4a7fbc4364b40c3f304f56b823aaf4ea
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
satoralapozasajanlat_1493456026.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-04-29 10:53:46) abe90da5056086b16bdb8ddf1f05b7808c98809b417ec38f77cff27bf7e1fbb5
sator_arajanlat_1493456031.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2017-04-29 10:53:51) 32d7ad88ce58e7cef6c85d1eb22e1508c6b688b5adb2e00e80c579f5b1329f99
konteneroltozo_arajanlat_1493456570.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2017-04-29 11:02:50) d2a7837bb309f7e6cbc596e1d9f20feff6334bb6932079c318c9a53c8bb22944
nagypalyaesvilagitasarajanlat_1493662216.xlsx (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-05-01 20:10:16) 13f3a6479d9b4cc29f0788b330166a155f270a888969406f23c9670e2883d89b
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositaseskihasznaltsag_1493711119.pdf (Szerkesztés alatt, 280 Kb, 2017-05-02 09:45:19) 30ca555b2d47c1c68e7e58fa6e292f7914b9cb6341427db3d7d8599a5a82bfcf
Egyéb dokumentumok
hianypotlas_20171025.pd_1508946942.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-10-25 17:55:42) 3c6dc3d654724bde0500e32d79728a6c4f385a6dfbabaeeae9406607c04e5b8d
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat.pd_1493452814.pdf (Szerkesztés alatt, 769 Kb, 2017-04-29 10:00:14) cfe5151ce5bc067040337c435348847cb7049ed7dbef3187df21e1d971d4e571
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
fovtorv_kivonat.pd_1492933433.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-23 09:43:53) b2cac90358952affaa3fafbea19a522200b9b33cbc12cd04aa6c3c6660966837
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igszolgdij_25000ft_1493184934.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-04-26 07:35:34) c820afe5d3174087b8dcc0e91499cecce5255ee92f77802a86f4319073475275
igszolgdij_20000ft_1493452267.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2017-04-29 09:51:07) 7771abf30373140346ad8134ac0a95239725a2c6fd0999ff49da1d1c8173be5b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
adoigazolas_1492933445.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2017-04-23 09:44:05) e6f100c0925b991b29e1af07fb58f71a7953c3ef6be06356a12ed1d91dee5655
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyiltkozat_epitesi_engedelyrol.pd_1493538461.pdf (Szerkesztés alatt, 706 Kb, 2017-04-30 09:47:41) bf86c707d728facbdf7b105006ca7cdd4755ed4ddea558399ffdbf42ca216bd2
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
epitesihatosag_1493455390.pdf (Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2017-04-29 10:43:10) 12aebedc8b109b2bb90dae2158a3f02299d694ae35982cbfcb1e0000fb7abcb1
sator_megfelel_tanusitvany_1493456293.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-29 10:58:13) 89344ccfde34f87f0801d6673c426a610a2ad2b5c6511d2f9d28681fee3d3a59
epitesiiroda_1_1510243829.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-11-09 17:10:29) cc3a4bfbede882cda5356bc225664bb00d5d537411ff64df5cde51ca2234cdd3
epitesiiroda_2_1510243835.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-11-09 17:10:35) f295f01554e8a681c1f3c3d620a289e82546c80ddd1cddd0f1452fedb7e046f3
hianypotlas_level.pd_1510243839.pdf (Kér. kieg. szerk., 694 Kb, 2017-11-09 17:10:39) f810b1f4e356dab333882451fb5a2c036dd3da2f0e0b548f005daacf64c712b1
ingatlantul_nyilatkozat_1510243842.pdf (Kér. kieg. szerk., 368 Kb, 2017-11-09 17:10:42) 0aa05ce198961be716974efb28ce9724493a0bd1debe28f8a6470a3dbc16ef3b
nyilatkozat_bmszc_1493458088.pdf (Szerkesztés alatt, 606 Kb, 2017-04-29 11:28:08) c94c3d12c876508e98df2000f4721594298e1993d173eecd6bf4ad31c5ba6575
nyilatkozat_academygolfzrt_1493458236.pdf (Szerkesztés alatt, 562 Kb, 2017-04-29 11:30:36) 16903e7ca254a1587818ba612bb20551bc07a859bd14e949a32412ea5e0a6cf8
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
palyaberletiszerz2017.pd_1493098280.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-25 07:31:20) 0152ed8efb9e53b7d3f5472cd6c73273abf2d4ed63a1c2837143efd240f7d1ea
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_academygolfzrt_1493455412.jpg (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2017-04-29 10:43:32) 7a43a076094da0563c5cb106f29ecc98128b1496107e526087110fded16e1c02
tulajdonilap_bmszc_1493462182.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-29 12:36:22) af7aea1511f574996bea23e60484bc4fb5807efc64663cec09940eabce0ad0c0
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
satoralapozasimunkakoltsegvetes_1493455959.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-04-29 10:52:39) 6dc4bde2d1347b7cfc9f233f4124432a518a5007a06cced7c3293bcff830cdc3
megjegyzeskoltsegtervhez_1493662551.pdf (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2017-05-01 20:15:51) c74099237471f5e78e0b2fdf5f699431ce3200eccef5f7b3f0eda57c535a1282
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
kontener_muszaki_adatok_1493530087.pdf (Szerkesztés alatt, 769 Kb, 2017-04-30 07:28:07) 1083f2bdcb4bdf082268469a386e69e174c6e18d03668b32fec3a8633fba5c75
satortervrajzok_1493456116.pdf (Szerkesztés alatt, 415 Kb, 2017-04-29 10:55:16) 49d874b23ee6f88ffca76ca9822271bdb5ebc5c4db7deace9ae527b5f302adaf
sator_muszaki_leiras_1493456371.pdf (Szerkesztés alatt, 294 Kb, 2017-04-29 10:59:31) 614c7aa21b4d052f2627fdab96391ce8550afb107f46ddada8669f9a5dec723e
sator_gazdasagossag_1493456656.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2017-04-29 11:04:16) 4a149fadffb91423209a9bd84f53812eede39bca79ef89097a945cf4f441fba5
paly_72x111oszlopok_1493457590.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2017-04-29 11:19:50) 0df957d1d7c3bbe72f16dff0e1ca64a5a359a7971430db9e4985c4a519ad7803
palya_72x111_alaprajz_1493457596.pdf (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2017-04-29 11:19:56) 6ccc161c25adfa9ba2b67e194551b22456d574965d12b6f6630106ec9f044f1b
palya_72x111_nezet_1493457620.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2017-04-29 11:20:20) d7124f6131d17502876b65a917936669ba74db2e490e571d63e64ba5a4994d5d
palya_72x111_retegrend_metszet_1493457626.pdf (Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2017-04-29 11:20:26) f6c67518c172a9443216b27724b52662c0358abfc14c11cd24ecffbc1f25a25a
palya_72x111vizelvezetes_1493457633.pdf (Szerkesztés alatt, 600 Kb, 2017-04-29 11:20:33) b8aff113c3b27b36904f01a251c39e319686c08c7a501c3146d5916848f57cb6
muszaki-leirasvilagitasara-200lux_1493457647.pdf (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2017-04-29 11:20:47) 8c1cb4aebe0ee0c882e68c1c60545732522567bc654eaaae173a46a45e552155
palya_72x111_muszaki_leiras_1493457927.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-04-29 11:25:27) c72e84e77856621acab0368e8a008f650b55933dea6578b36f6c5a1e69edb4ab
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kontener_tervrajz_1493140011.pdf (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2017-04-25 19:06:51) ce70e06aaafa061a4dcbefdf7049d47185a6a4a9bf6ba1d73604072d614042aa
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Iktatószám: ki/JH01-16123/2017/MLSZ
Ügyiratszám: be/SFP-16123/2017/MLSZ
Ügyintéző: Korencsi László
E-mail: korencsi.laszlo@mlsz.hu
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Budapest
Kövidinka utca 24 A
1028

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
HATÁROZATOT
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/b , adószáma: 18067192-1-41, képviselője: Szeltner
Norbert) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Sport törvény 51. § (2) bekezdésének m) pontja,
valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:

Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott 59 356 778 Ft
ingatlan)

0 Ft

599 563 Ft

59 956 341 Ft

25 695 575 Ft

85 052 353 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

26 084 363 Ft

0 Ft

263 478 Ft

26 347 841 Ft

2 927 538 Ft

29 011 901 Ft

Összesen:

85 441 141 Ft

0 Ft

863 041 Ft

86 304 182 Ft

28 623 113 Ft

114 064 254 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

pálya befedése

Pálya-infrastr. bőv.

46 110 502 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

egyéb épület építése

Egyéb épület építése

13 845 839 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen:

59 956 341 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján 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. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338.
§ (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3)
bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt
illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség
megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
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 - 2017.05.02. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás
2017.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
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meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2017/18-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ
Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.
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 utófinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:
A(z) műfüves nagypálya építés megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) egyéb megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának
utófinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 109 196 800 Ft támogatási összeggel 59 956 341 Ft összegre csökkentettem.
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 és értékelési elveivel.
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 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal
összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
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, az MLSZ
honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie.
Hatáskörömet és illetékességemet 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, 2017.11.29.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. II. Kerület Utánpótlás Futball Club
2. Irattár
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Iktatószám: ki/JHMOD01-16123/2017/MLSZ
Ügyszám: be/SFP-16123/2017/MLSZ
Ügyintéző: Korencsi László
E-mail: korencsi.laszlo@mlsz.hu
Tárgy: sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelem jóváhagyása

II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Budapest
Kövidinka utca 24 A
1028

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a(z) II. Kerület Utánpótlás Futball Club (székhelye: 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 113/b , adószáma: 180671921-41, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító
HATÁROZATOT
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, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre
módosítom:
A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági díj

Támogatás összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott nem
ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
ingatlan)

59 356 778 Ft

0 Ft

599 563 Ft

59 956 341 Ft

25 695 575 Ft

Összesen:

59 356 778 Ft

0 Ft

599 563 Ft

59 956 341 Ft

25 695 575 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági díj

Támogatás összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott nem
ingatlan)

13 707 381 Ft

0 Ft

138 458 Ft

13 845 839 Ft

5 933 931 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
ingatlan)

45 649 397 Ft

0 Ft

461 105 Ft

46 110 502 Ft

19 761 644 Ft

Összesen:

59 356 778 Ft

0 Ft

599 563 Ft

59 956 341 Ft

25 695 575 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím

Megnevezés

Művelet

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

A módosított sportfejlesztési
programban az adott tétel
támogatásának összege (Ft)

Tárgyi (előfin. ingatlan)

egyéb épület építése

Törölve

13 845 839 Ft

0 Ft

Tárgyi (nem ingatlan)

traktor

Létrehozva

0 Ft

11 055 445 Ft

Tárgyi (nem ingatlan)

kiegészítők, tartozékok

Létrehozva

0 Ft

2 790 395 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.
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INDOKOLÁS
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, 2017.05.02. napjáig benyújtotta. A közigazgatási hatósági
eljárás 2017.05.03. napján indult meg. Kérelmező a 2017.11.29. nappal kelt ki/JH01-16123/2017/MLSZ nyilvántartási számú jóváhagyó határozat módosítási kérelmét
2018.04.13. 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 2017/18-os időszak tekintetében – a
rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
A Kérelmező által benyújtott program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához.
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 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 hoztam meg.
Budapest, 2018.04.17.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. II. Kerület Utánpótlás Futball Club
2. Irattár
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be/VEG-ELSZAM005/16123/2017/MLSZ
Nyilatkozat
Alulírott Szeltner Norbert, az elszámolást benyújtó sportszervezet képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
az elszámolásban rögzített adatok, információk teljes körűek és valósak,
az elszámolásban foglaltak a vonatkozó jogszabályok és a 107/2011 (VI.30.) Korm. Rend. 2.§ 12.pont (3b )bekezdése alapján a mindenkor hatályos elszámolhatósági szabályzat
alapján kerültek felhasználásra, kiﬁzetésre és könyvelésre,
az elszámolásra benyújtott valamennyi számla és számlát helyettesítő dokumentum a hatályos elszámolhatósági szabályzat szerint került záradékolásra,
az elszámolás részeként beszkennelt valamennyi dokumentum az eredetivel mindenben megegyezik,
a sportfejlesztési program részeként elszámolt tételek semmilyen egyéb támogatási program keretében nem kerültek elszámolásra.

2022-07-03 07:35:26

1. oldal

1. számú melléklet

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott sportszervezet neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma:

be/SFP-16123/2017/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése:

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (nem ingatlan)

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg:

13 707 381 Ft

Kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

5 933 931 Ft

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36 20 918 23 18

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg:

13 707 381 Ft

Kapcsolattartó e-mail címe:

elnok@keruletufc.hu

ÁFA levonásra:

ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Elszámolás státusza:

Szerkesztés alatt

Sorszá
m

Bizonylatszám

Tételazonosít
ó

Számla kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kelte

Számla
teljesítésének
időpontja

A számla
kiﬁzetésének
időpontja

Számla
bruttó
értéke

A számlából
elszámolni
kívánt érték

A számlából
elszámolni
kívánt
közvetlen
támogatási
összeg

-

-

Nincs feltöltött bizonylat
ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-16123/2017/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kiﬁzetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2022. 07. 03.
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2. oldal

1. számú melléklet

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott sportszervezet neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma:

be/SFP-16123/2017/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése:

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előﬁnanszírozott ingatlan)

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg:

45 649 396 Ft

Kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

19 761 644 Ft

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36 20 918 23 18

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg:

45 649 397 Ft

Kapcsolattartó e-mail címe:

elnok@keruletufc.hu

ÁFA levonásra:

ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Elszámolás státusza:

Szerkesztés alatt

Sorszá
m

Bizonylatszám

Tételazonosít
ó

Számla kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kelte

Számla
teljesítésének
időpontja

A számla
kiﬁzetésének
időpontja

Számla
bruttó
értéke

A számlából
elszámolni
kívánt érték

A számlából
elszámolni
kívánt
közvetlen
támogatási
összeg

1

20220025

108249

GÉPSZEVSPANDOME Zrt.
(10475131-2-13)

légtartásos sátor első
részlet (50%)

2022-04-22

2022-04-22

2022-04-22

33 750 250
Ft

33 750 250
Ft

23 553 800
Ft

2

20220043

108249

GÉPSZEVSPANDOME Zrt.
(10475131-2-13)

légtartásos sátor
második részlet (50%)

2022-06-20

2022-06-20

2022-06-20

33 750 250
Ft

31 660 790
Ft

22 095 597
Ft

ÖSSZESEN:

65 411 040
FT

45 649 397
FT

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-16123/2017/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kiﬁzetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2022. 07. 03.
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3. oldal

1. számú melléklet

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott sportszervezet neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma:

be/SFP-16123/2017/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése:

UP - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg:

26 084 362 Ft

Kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

2 927 538 Ft

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36 20 918 23 18

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg:

26 084 363 Ft

Kapcsolattartó e-mail címe:

elnok@keruletufc.hu

ÁFA levonásra:

ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Elszámolás státusza:

Szerkesztés alatt

Sorszá
m

Bizonylatszám

Tételazonosít
ó

Számla kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kelte

Számla
teljesítésének
időpontja

A számla
kiﬁzetésének
időpontja

Számla
bruttó
értéke

A számlából
elszámolni
kívánt érték

A számlából
elszámolni
kívánt
közvetlen
támogatási
összeg

-

-

Nincs feltöltött bizonylat
ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-16123/2017/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kiﬁzetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2022. 07. 03.
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4. oldal

1. számú melléklet

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott sportszervezet neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma:

be/SFP-16123/2017/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése:

UP - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg:

26 084 362 Ft

Kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

2 927 538 Ft

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36 20 918 23 18

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg:

26 084 363 Ft

Kapcsolattartó e-mail címe:

elnok@keruletufc.hu

ÁFA levonásra:

ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Elszámolás státusza:

Szerkesztés alatt

Sorszá
m

Bizonylatszám

Tételazonosít
ó

Számla kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kelte

Számla
teljesítésének
időpontja

A számla
kiﬁzetésének
időpontja

Számla
bruttó
értéke

A számlából
elszámolni
kívánt érték

A számlából
elszámolni
kívánt
közvetlen
támogatási
összeg

-

-

Nincs feltöltött bizonylat
ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-16123/2017/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kiﬁzetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2022. 07. 03.
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5. oldal

1. számú melléklet

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott sportszervezet neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma:

be/SFP-16123/2017/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése:

UP - A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg:

26 084 362 Ft

Kapcsolattartó neve:

Szeltner Norbert

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

2 927 538 Ft

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36 20 918 23 18

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg:

26 084 363 Ft

Kapcsolattartó e-mail címe:

elnok@keruletufc.hu

ÁFA levonásra:

ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Elszámolás státusza:

Szerkesztés alatt

Sorszá
m

Bizonylatszám

Tételazonosít
ó

Számla kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kelte

Számla
teljesítésének
időpontja

A számla
kiﬁzetésének
időpontja

Számla
bruttó
értéke

A számlából
elszámolni
kívánt érték

A számlából
elszámolni
kívánt
közvetlen
támogatási
összeg

-

-

Nincs feltöltött bizonylat
ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-16123/2017/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kiﬁzetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2022. 07. 03.

2022-07-03 07:35:26

6. oldal

be/VEG-ELSZAM005/16123/2017/MLSZ
Összegzés
Jogcímek

Személyi
jellegű
ráfordítások

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előﬁn. nem ing.)

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás (előﬁn.
ing.)

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás (utóﬁn.
ing.)

Utánpótlásnevelés
feladatainak
ellátása

Jóváhagyott / módosított
támogatás

0 Ft

13 845 839 Ft

46 110 502 Ft

0 Ft

26 347 841 Ft

ebből: közreműködői díj

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Támogatási igazolással le
nem fedett támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Támogatási igazolással
lefedett támogatás

0 Ft

13 845 839 Ft

A támogató(k) által az
elszámolás benyújtásáig
átutalt összeg

0 Ft

Korábban benyújtott
elszámolt összeg

Általános
képzéssel
összefüggő
feladatok

Szakképzéssel
összefüggő
feladatok

Összesen

0 Ft

0 Ft

86 304
182 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

46 110 502 Ft

0 Ft

26 347 841 Ft

0 Ft

0 Ft

86 304
182 Ft

13 707 380 Ft

45 649 398 Ft

0 Ft

26 084 362 Ft

0 Ft

0 Ft

85 441
140 Ft

0 Ft

19 641 312 Ft

0 Ft

0 Ft

29 011 225 Ft

0 Ft

0 Ft

48 652
537 Ft

Elszámolandó összeg

0 Ft

-1 Ft

65 411 042 Ft

0 Ft

675 Ft

0 Ft

0 Ft

65 411
716 Ft

Bizonylattal alátámasztható
elszámolni kívánt összeg

0 Ft

0 Ft

65 411 040 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

65 411
040 Ft

Elszámolni kívánt
támogatáshoz tartozó
önrész

0 Ft

0 Ft

19 761 644 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

19 761
644 Ft

Elszámolni kívánt
közreműködői díj

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Elszámolni kívánt közvetlen
támogatás

0 Ft

0 Ft

45 649 397 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

45 649
397 Ft

Elszámolni kívánt
támogatáshoz tartozó 1%

0 Ft

0 Ft

461 105 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

461 105
Ft

Összes, ténylegesen
felhasznált támogatás

0 Ft

0 Ft

46 110 502 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

46 110
502 Ft

Elköltött, bizonylaton
szereplő összeghez tartozó
elvi támogatási összeg

0 Ft

0 Ft

46 110 502 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

46 110
502 Ft

Pénzügyileg teljesült még
elszámolandó támogatás

0 Ft

-1 Ft

1 Ft

0 Ft

613 Ft

0 Ft

0 Ft

613 Ft

Pénzügyileg nem teljesült
még elszámolandó
támogatás

0 Ft

0 Ft

-1 Ft

0 Ft

1 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ebből tiggel le nem fedett
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ebből tiggel lefedett, de
nem átutalt támogatás

0 Ft

0 Ft

-1 Ft

0 Ft

1 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Az elszámolás jelenlegi feltöltöttsége alapján a pénzügyileg teljesült még elszámolandó támogatás közvetlen támogatási része, melyet visszaﬁzetés esetén vissza kell utalni a
megadott bankszámlaszámra
Személyi
jellegű
ráfordítások
0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁn. nem ing.)

-1 Ft

2022-07-03 07:35:26

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előﬁn. ing.)
1 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(utóﬁn. ing.)
0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

Általános képzéssel
összefüggő feladatok

607 Ft

0 Ft

Szakképzéssel
összefüggő
feladatok
0 Ft

7. oldal

be/VEG-ELSZAM005/16123/2017/MLSZ
A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos költségeket szerepeltetek az elszámolásban: Nem

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 sportszervezet szakmai beszámolója
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-16123/2017/MLSZ 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 2017/18. 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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8. oldal

be/VEG-ELSZAM005/16123/2017/MLSZ
A megvalósult sportfejlesztési program szakmai eredményei
Általános összefoglaló eredmények
a) Bajnoki helyezések:

Az elmúlt bajnoki szezonban a sportszervezetünk csapatai a következő bajnoki osztályokban versenyeztek.
(kiemelt bajnokság vagy regionális, korosztály, csoport stb.)
Csapat

Korosztály

Nem

Bajnokság

Helyezés 2016/17

Helyezés 2017/18

Felnőtt

Felnőtt

Férﬁ nagypálya

BLSZ I.

9

16

U19

U19

Férﬁ nagypálya

MLSZ III.Közép A

10

9

U19

U19

Férﬁ nagypálya

BLSZ U19

nem indult

3

U17

U17

Férﬁ nagypálya

MLSZ III.Közép A

3

12

U15

U15

Férﬁ nagypálya

MLSZ II. Közép B

1

6

U14

U14

Férﬁ nagypálya

MLSZ II. Közép B

6

12

b) Igazolt sportolói létszám változása:
2016/17. bajnoki szezon: 273 fő
2017/18. bajnoki szezon: 290 fő
A programban igényelt és jóváhagyott feladatok megvalósulása és eredményei jogcímenként
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
Sikerült idén év elején új helyszínt találnunk és megegyezni az ingatlan tulajdonosával a légtartásos sátor projektelemünk megvalósításához, így végre el tudunk számolni ezzel a tétellel is.
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím:
Ezezn jogcímmel már korábban teljesen elszámoltunk.

2022-07-03 07:35:26

9. oldal

be/VEG-ELSZAM005/16123/2017/MLSZ
Beérkezett források
1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:
Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím
Főszámla

Bankszámlaszám
11712004-20191836

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás (előﬁnanszírozott)

11784009-22224774-00000000

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás (utóﬁnanszírozott)

11707024-20483706

Utánpótlás-nevelés

11712004-20343026-00000000

Képzés

2) Támogatóink részéről az alábbi összegek kerültek átutalásra:
Jogcím

Támogatás összege

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

59 356 778 Ft

ebből előﬁnanszírozott nem ingatlan

13 707 380 Ft

ebből előﬁnanszírozott ingatlan

45 649 398 Ft

ebből utóﬁnanszírozott ingatlan

0 Ft

Utánpótlás-nevelés

26 084 362 Ft

Képzés

0 Ft

ebből általános képzés

0 Ft

ebből szakképzés

0 Ft

Összesen

85 441 140 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.
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10. oldal

be/VEG-ELSZAM005/16123/2017/MLSZ
ÁFA nyilatkozat
a látvány-csapatsportok támogatása keretében benyújtott sportfejlesztési program elszámolásához

Alulírott Szeltner Norbert elnök, mint a(z) II. Kerület Utánpótlás Futball Club (székhely: 1021, Budapest Hűvösvölgyi út 113/b adószám: 18067192-1-41) képviseletére jogosult, a(z)
be/SFP-16123/2017/MLSZ számú sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján:
Támogatási időszak: 2017/2018.
A Támogatási időszakkal érintett adóévek:
Sorszám

Időszak

Bevallási gyakoriság

1.

2017.

Éves

2.

2018.

Éves

3.

2019.

Éves

Az adóügyi helyzettől függően egy adóév tekintetében csak egy nyilatkozat tölthető ki!
A támogatott szervezet nem alanya az ÁFA-nak, az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül ﬁgyelembevételre
1. A támogatott szervezet nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül ﬁgyelembevételre.
Érintett adóév(ek): 1, 2, 3

Kelt: Budapest, 2022. 07. 03.

Kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a MLSZet haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő
5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános
forgalmi adó megﬁzetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten
nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a MLSZ adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az
ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a MLSZ az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt
kérhet.
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11. oldal

be/VEG-ELSZAM005/16123/2017/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előﬁnanszírozott ingatlan)
Általános, több bizonylathoz feltöltendő dokumentumok
A jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezet nyílt pályázatot írt ki és a pályázati eljárás
eredménye alapján nyertes személlyel kötött szerződést.
NYILATKOZAT.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2022-06-21 14:04:00) dd934cc057a2cd7f4a57a126fb591db099dea1e465344d6d5478abdd36d54c4e
Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló első bejegyzését tartalmazó oldal
Engedélyköteles építési beruházásnál jogerős építési engedély (amennyiben a sportfejlesztési program jóváhagyása elvi keretengedély alapján történt)
Közbeszerzési minősítésre vonatkozó nyilatkozat (közbeszerzési vagy nyílt pályázat esetén)
Jelzálogjog bejegyzés igazolása (bejegyzés igazolása a végelszámolás elfogadásának kézhezvétele után 30 napon belül)
Ajánlattételi felhívás
Nyílt_pályázati_felhívás_légtartásos_sátorra.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2022-06-21 13:51:27) 9ad327d963034160114477fc1b4b65f6bca61d6c199c63c9da98803d561ce27a
Képernyőkép_pályázati_kiírás_3.jpg (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2022-06-21 13:50:41) 8764193c5c770f14f299599d6b5c5b6e9886166a079b5004bb887df18e616ed9
Képernyőkép_pályázati_kiírás_2.jpg (Szerkesztés alatt, 369 Kb, 2022-06-21 13:50:40) 7e1aa98a6c8410c5c465168fd616eadc5c2049de3c82ba0f27409e127e03ef5f
Képernyőkép_pályázati_kiírás_1.jpg (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2022-06-21 13:50:39) 4bfb50ef6a9f2443cf8caf2f02746f52f6445022a0d32005e14245226832c59d
A beérkezett árajánlatok
GALLEN_Kft_nyilatkozatok.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2022-06-21 13:49:36) 2efe39e8cb7dd13f42af833d575f34dcbefd68196ea7c9e39c7ee2e9da2406f5
GALLEN_S_KFT_Ajánlat_49x45m_légtartásos_sátor_ajánlat.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-06-21 13:49:43)
dea533ec594f221c7132ac2d92ba531b3223d5eca5572e7e0d96c8e7b2f69ca8
GÉPSZEV_SPANDOME_ajánlat.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Mb, 2022-06-21 13:50:23) 09786436e9699a508d53cb2f3c5921829622323fde351106f4c1819a8ac9133c
Gépszev_Spandome_nyilatkozatok.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2022-06-21 13:50:38) 3c37a337ca1ae782e08c03018a99239e1153072c787e1ad91c399bafba47014e
Membran_D_Tech_Kft_nyilatkozatok.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2022-06-21 13:50:58) b5cf61f0b4152e0b791c92c1ﬀ180a8e3b7c2476da20b2dbf8ba897b3af25347
Membran_D_Tech_Kft_pályázat.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2022-06-21 13:51:26) 5235806c955077d2bcf671ae7ea4df5d07d10423efa7a02ebb8cd1d09472ed12
Összegző, értékelő, bírálati lapok
LÉGTARTÁSOS_SÁTOR_PÁLYÁZAT_ÉRTÉKELÉSE.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2022-06-21 13:50:42)
311c7779cd3c2ef2430c9485b2b6b43bd6680f67293002400a4d2e4eb4fe8b32
Fotódokumentáció az elkészült beruházásról
fotók_sátor_tárolásról.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Mb, 2022-06-21 15:49:27) 192cc165ab0f31ae9244ce4452c5f207730fc16d57dd3915105734f3fe2f95fe
Egyes bizonylatokhoz benyújtandó dokumentumok
légtartásos sátor első részlet, GÉPSZEV- SPANDOME Zrt. [ 2022-04-22 ]
pálya befedése
Számla - 100 e Ft feletti rész-számla esetén tételes költségrészletezés. Ha az ajánlati dokumentáció a kiﬁzetési ütemeket nem tartalmazza részletesen, akkor alátámasztásként
mellékelve, az elfogadott sportfejlesztési program költségvetésével összevethető szerkezetben, egyesület által hitelesítve)
sátor_számla_1.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-06-21 13:52:06) f205fe3794cada53502dcf1a8773ecaf628aad2c8bfa72c2048e7d2d72b21051
Kiﬁzetés bizonylata
sátor_bankkivonat_1.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-06-21 13:51:46) 1dcd8097ﬀ6cb1ccda30a0767f9281949da01218c7afd857c80237dc6d0c5817
ÁFA-analítika, ÁFA-bevallás, ÁFA megﬁzetését igazoló banki bizonylat (fordított adózás esetén akkor is, ha a sportszervezet nem számolja el az ÁFA részt)
Megrendelés/Vállalkozói szerződés, amely tartalmazza munkanemenként a mennyiség és egységárakat
szerződés_légtartásos_sátor.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Mb, 2022-06-21 13:53:30) e5ecc65b4a015d631a9e0e04b33a3b6364c61ad92bf6a1ebecaf8c333d9fa604
500e Ft feletti beszerzések esetén 3 egymástól független ajánlat
GALLEN_S_KFT_Ajánlat_49x45m_légtartásos_sátor_ajánlat.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-06-21 13:49:43)
dea533ec594f221c7132ac2d92ba531b3223d5eca5572e7e0d96c8e7b2f69ca8
GÉPSZEV_SPANDOME_ajánlat.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Mb, 2022-06-21 13:50:23) 09786436e9699a508d53cb2f3c5921829622323fde351106f4c1819a8ac9133c
Membran_D_Tech_Kft_pályázat.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2022-06-21 13:51:26) 5235806c955077d2bcf671ae7ea4df5d07d10423efa7a02ebb8cd1d09472ed12
Vállalkozó teljesítmény nyilatkozata a beépített anyagokról a 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet alapján, felelős műszaki vezető nyilatkozat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
13.§ alapján.
UFC_megfelelőségi_tanúsítvány_1.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-06-21 13:54:11) 0b7aa48f4abaa3be9c4789d607c9825de9ae445a7a9603962749e972fb771bf5
Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-ában foglalt feltételeket teljesíti a beruházás
Műszaki_ellenőr_nyilatkozat.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-06-21 13:53:57) c48f0b682666430c9a1ae818366c399f6a01ed1613232dba97d7ec3898dfd0dc
Műszaki ellenőr/sportszervezet nyilatkozata a teljesítésről hiányzik amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-a nem vonatkozik a beruházásra
Üzembe-helyezéshez szükséges okmányok (pl. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek)+jelenléti ív(ek), tárgyi eszköz nyilvántartó karton és megvalósulási, átadási terv, fénykép,
karbantartási útmutató, használatbavételi engedély)
zembehelyezési_jegy_sátor.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2022-06-21 13:54:13) 639055359672e600be88e128c67b860ccf587b3f866af9ddf04d6055e8571c3f
UFC_átadás.jkv_2022.06.20.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2022-06-21 13:54:04) 92fd522c35a15d5530ed6e6bbf2322dc8a3719dfc829410d366d15e89b0ec058
UFC_Sátor_kezelési_utasítás.pdf (Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2022-06-21 13:54:13) 27cc05aca12aa7f9f9a95283cc38f3ﬀf64ﬀ9fd5275d9ae95461880ac56406d
HONDA_GX270_390_gépkönyv.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-06-21 13:53:52) 4c0f44b0117680f0517a9f93a03bd0cafcc7e8ada0d0a132508cdd4e4e4d4ddc
GP_kezelés2014.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-06-21 13:53:49) d8c13b7526322099064253990ﬀacf4ﬀb89f9f85bb3ca7dd34c8473b7abf60c
légtartásos sátor második részlet, GÉPSZEV- SPANDOME Zrt. [ 2022-06-20 ]
pálya befedése
Számla - 100 e Ft feletti rész-számla esetén tételes költségrészletezés. Ha az ajánlati dokumentáció a kiﬁzetési ütemeket nem tartalmazza részletesen, akkor alátámasztásként
mellékelve, az elfogadott sportfejlesztési program költségvetésével összevethető szerkezetben, egyesület által hitelesítve)
sátor_számla_2.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-06-21 13:52:17) da360e98ac5cd773401e8bb5d6c944600c54ef215ﬀd86b93afac15200ae2382
Kiﬁzetés bizonylata
sátor_bankkivonat_2.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2022-06-21 13:51:56) a86a002eb64bd7f0965838874561ebed9c76915acfbf965759f7dfc4ef9baa9b
ÁFA-analítika, ÁFA-bevallás, ÁFA megﬁzetését igazoló banki bizonylat (fordított adózás esetén akkor is, ha a sportszervezet nem számolja el az ÁFA részt)
Megrendelés/Vállalkozói szerződés, amely tartalmazza munkanemenként a mennyiség és egységárakat
szerződés_légtartásos_sátor.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Mb, 2022-06-21 13:53:30) e5ecc65b4a015d631a9e0e04b33a3b6364c61ad92bf6a1ebecaf8c333d9fa604
500e Ft feletti beszerzések esetén 3 egymástól független ajánlat
GALLEN_S_KFT_Ajánlat_49x45m_légtartásos_sátor_ajánlat.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-06-21 13:49:43)
dea533ec594f221c7132ac2d92ba531b3223d5eca5572e7e0d96c8e7b2f69ca8
GÉPSZEV_SPANDOME_ajánlat.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Mb, 2022-06-21 13:50:23) 09786436e9699a508d53cb2f3c5921829622323fde351106f4c1819a8ac9133c
Membran_D_Tech_Kft_pályázat.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2022-06-21 13:51:26) 5235806c955077d2bcf671ae7ea4df5d07d10423efa7a02ebb8cd1d09472ed12
Vállalkozó teljesítmény nyilatkozata a beépített anyagokról a 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet alapján, felelős műszaki vezető nyilatkozat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
13.§ alapján.
UFC_megfelelőségi_tanúsítvány_1.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-06-21 13:54:11) 0b7aa48f4abaa3be9c4789d607c9825de9ae445a7a9603962749e972fb771bf5
Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-ában foglalt feltételeket teljesíti a beruházás
Műszaki_ellenőr_nyilatkozat.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-06-21 13:53:57) c48f0b682666430c9a1ae818366c399f6a01ed1613232dba97d7ec3898dfd0dc
Műszaki ellenőr/sportszervezet nyilatkozata a teljesítésről hiányzik amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-a nem vonatkozik a beruházásra
Üzembe-helyezéshez szükséges okmányok (pl. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek)+jelenléti ív(ek), tárgyi eszköz nyilvántartó karton és megvalósulási, átadási terv, fénykép,
karbantartási útmutató, használatbavételi engedély)
zembehelyezési_jegy_sátor.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2022-06-21 13:54:13) 639055359672e600be88e128c67b860ccf587b3f866af9ddf04d6055e8571c3f
UFC_átadás.jkv_2022.06.20.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2022-06-21 13:54:04) 92fd522c35a15d5530ed6e6bbf2322dc8a3719dfc829410d366d15e89b0ec058
UFC_Sátor_kezelési_utasítás.pdf (Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2022-06-21 13:54:13) 27cc05aca12aa7f9f9a95283cc38f3ﬀf64ﬀ9fd5275d9ae95461880ac56406d
GP_kezelés2014.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-06-21 13:53:49) d8c13b7526322099064253990ﬀacf4ﬀb89f9f85bb3ca7dd34c8473b7abf60c
HONDA_GX270_390_gépkönyv.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-06-21 13:53:52) 4c0f44b0117680f0517a9f93a03bd0cafcc7e8ada0d0a132508cdd4e4e4d4ddc
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