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KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET
Budapest
Gyakorló út 25
1101

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. §-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) KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET kérelmező (székhelye: 1101 Budapest Gyakorló út 25.
, adószáma: 18159721-1-42, képviselője: Salkovics Gábor) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve
annak költségvetését a Stv. 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
nem ingatlan)

7 625 700 Ft

157 231 Ft

78 615 Ft

7 861 546 Ft

0 Ft

7 782 931 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

47 398 930 Ft

977 297 Ft

488 649 Ft

48 864 876 Ft

0 Ft

48 376 227 Ft

Képzéssel
összefüggő feladatok

1 000 000 Ft

20 619 Ft

10 309 Ft

1 030 928 Ft

0 Ft

1 020 619 Ft

Összesen:

56 024 630 Ft

1 155 147 Ft

577 573 Ft

57 757 350 Ft

0 Ft

57 179 777 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

1/3

Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

vizsgálóágy

Sportegészségügyi eszköz

247 423 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

locsolófej szett

Pályakarbantartó gép

961 237 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

henger

Pályakarbantartó gép

206 186 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

locsolótömlő

Pályakarbantartó gép

325 773 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

fűnyírótraktor tartozékkal

Pályakarbantartó gép

4 432 990 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

számítógép, laptop, notebook

Informatikai beruházás

309 278 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

nyomtató

Informatikai beruházás

82 474 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

Safe laser

Sportegészségügyi eszköz

1 296 186 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

Összesen:

7 861 547 Ft

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.
Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. §-ának (1) bekezdése alapján nincs helye. A
Kérelmező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti határozatom
bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéktől a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a
Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján
tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson
kívül határoz. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági
eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A Kérelmező 32 000 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 - 2022.02.28. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2022.03.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2022/2023-as 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 utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
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Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – ﬁgyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 100%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a
Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 48 864 876 Ft összegben kerültek
jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az
egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – ﬁgyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott
100%-os támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett
költségét 800 124 Ft támogatási összeggel csökkentettem tekintettel arra, hogy az utólag rögzített utánpótlás U7 csapatuk pályázati szempontból
releváns versenyrendszerben nem indult.
Tájékoztatom, hogy a produktivitási bónusz összege a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökségének ELN-196/2017 (12.05.) és ELN-197/2017
(12.05.) számú szabályzatai alapján került megállapításra, amelynek a TAO keretében megítélt összege: 10445000 Ft.
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 (4) 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 a 2. § alapján a Kérelmezőnek 32 000 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.
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.
A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1)
és (2) bekezdésén, 77. § (1) és (2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés fa) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja
határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2022.05.20.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET
2. Irattár
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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Ügyiratszám

be/SFP-54150/2022/MLSZ

A kérelmező szervezet teljes neve

KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

KISE

Gazdálkodási formakód

521

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

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Üzemeltetés

Nem releváns

Covid

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2429

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei III. oszt. v. alatta

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

Körzetközpont

Adószám

18159721-1-42

Bankszámlaszám

11714006-20422921-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1101

Város

Budapest

Közterület neve

Gyakorló

Közterület jellege

út

Házszám

25

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1101

Város

Budapest

Közterület neve

Gyakorló

Közterület jellege

út

Házszám

25

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 364 42 35

Fax

Honlap

www.kise.hu

E-mail cím

A képviselő adatai.

97kise@gmail.com

Frissítés

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Salkovics Gábor
2022-02-28 16:27
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A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 364 42 35

E-mail cím

97kise@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Salkovics Gábor

E-mail cím

+36 70 364 42 35

salkovicsg@gmail.com

2022/23 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
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

Fejl.

KISE Sporttelep

Nagy f.p.

1106
Budapest
Gyakorló
25

39210/178

100*68

Egyéb

120

0 Ft

8

Igen

KISE Sporttelep

Kicsi f.p

1106
Budapest
Gyakorló
25

39210/178

60*50

Egyéb

120

0 Ft

8

Igen

KISE Sporttelep

Kicsi mf.p.

1106
Budapest
Gyakorló
25

39210/178

30*16

Egyéb

120

0 Ft

7

Igen

Kocsis Sándor Sportközpont

Kicsi mf.p.

1105
Budapest
Ihász
24

41447

52*44

Egyéb

80

0 Ft

10

Nem

BVOP

Nagy f.p.

1108
Budapest
Sírkert
1

42513/1

105*68

Egyéb

120

0 Ft

8

Igen

Keresztury Dezső Általános
Iskol

Kicsi mf.p.

1106
Budapest
Kereszturi
7-9

39210/10

40*20

Egyéb

80

0 Ft

10

Nem

Keresztury Dezső Általános
Iskol

Egyéb

1106
Budapest
Kereszturi
7-9

39210/10

18*9

Bérelt

12

10 000 Ft

5

Nem

Keresztury Dezső Általános
Iskol

Egyéb

1106
Budapest
Kereszturi
7-9

39210/10

18*9

Bérelt

8

9 000 Ft

5

Nem

Keleti Károly Gazdasági
Szakközép Iskola

Egyéb

1106
Budapest
Gyakorló
21-23

39210/17

30*15

Bérelt

40

10 000 Ft

5

Nem

Szent László Általános Iskola

Kicsi mf.p.

1105
Budapest
Szent László tér
1

39055/8

40*20

Egyéb

10

0 Ft

10

Nem

Móra Ferenc Általános Iskola

Egyéb

1144
Budapest
Újváros Park
2

39470/74

18*9

Bérelt

20

6 000 Ft

10

Nem

Móra Ferenc Általános Iskola

Kicsi mf.p.

1144
Budapest
Újváros Park
2

39470/74

40*20

Bérelt

36

7 000 Ft

4

Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2020

2021

2022

Önkormányzati támogatás

13,7 MFt

11,2 MFt

16 MFt

Állami támogatás

0 MFt

3,5 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

7 MFt

6,8 MFt

6,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

59,5 MFt

71 MFt

94,9 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

81,2 MFt

93,5 MFt

118,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2020

2021

2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

46 MFt

46 MFt

49,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,95 MFt

3 MFt

3 MFt

Anyagköltség

42 MFt

42 MFt

42,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

32 MFt

32 MFt

33,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4,6 MFt

4 MFt

4,7 MFt

Összesen

127,55 MFt

127 MFt

133,4 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)

7 861 546 Ft

157 231 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

49 665 000 Ft

993 300 Ft

Képzés

1 030 928 Ft

20 619 Ft

Közreműködői díj

2022-02-28 16:27
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület 1997-ben alakult, labdarúgó utánpótlás neveléssel és amatőr felnőtt csapat versenyeztetésével foglalkozik. A KISE a TAO bevételeken kívül, a Kőbányai
Önkormányzat támogatásából, szülői hozzájárulásból, valamint az eligazolt játékosok után fizetendő működési költségtérítés után befolyt összegekből és a Produktivitási Támogatásból működik.
Rendelkezésünkre álló létesítmények sporttevékenységünk végzésére: 2 db füves nagypálya egy 7500 m2 és egy 8500 m2 1 db füves félpálya 3000 m2 1 db 52*44m-es villanyvilágítással ellátott
műfüves pálya 1 db 30*16m-es fedett műfüves pálya 3 db 40m*20m-es műfüves pálya Bérleményeink: Élőfüves pálya: Merkapt Maraton TEAM SE, Műfüves pálya: Ikarus Sporttelep, Tichy Lajos
Sportközpont és a Bihari úti Kocsis Sándor Sportközpont, Szent László Gimnázium tornacsarnok, Keresztury Dezső Általános Iskola tornatermei, a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola
tornaterme, zuglói Móra Ferenc Általános Iskola tornaterme, Kocsis Sándor Sportközpont tornacsarnoka. A kiszámítható TAO támogatás, a műfüves pálya megépítése és a folyamatos
Önkormányzati támogatás megléte, olyan lökést adott az egyesületünknek, hogy gyermekállományunk folyamatosan gyarapszik. A KISE mindennapi sporttevékenységét ma már két előfüves nagy
pályán és egy élőfüves félpályán, egy nagyobb műfüves és három kisebb méretű műfüves pályán, valamint egy bérelt füves és bérelt nagy műfüves pályákon végzi. A téli időszakban a gyerekek
felkészítését műfüves pályákon, valamint tornatermekben biztosítjuk. A tél folyamán minden korosztályunk teremtornákon vesz részt. Egész évben a bajnoki mérkőzéseken, a Körzet Központi
rendezvényeken felül saját és meghívásos tornákon biztosítjuk a versenyzési lehetőséget a sportolók számára. A Bozsik Intézményi Programok és rendezvények is a Gyakorló utcai
sporttelepünkön kerülnek megrendezésre. Az utánpótlás fiú szakág az MLSZ U19, U17, U15 és U14-es, valamint a BLSZ U14-es bajnokságban szerepel. A lány szakágban egy U19-es és U16-os
és U14-es lány csapattal veszünk részt a számukra kiírt bajnokságokban. A versenykorosztályokban kitűzött cél az volt, hogy minden MLSZ bajnokságban induló csapatunk kiegyensúlyozottan
szerepeljen és lehetőleg a bajnokság első harmadában végezzen.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A Sportfejlesztési Programunkat 1-1,5 év alatt szeretnék megvalósítani. Az új versenyrendszerben a Körzet Központi feladatrendszerből a legtöbbet szeretnénk kihozni! Az alánk tartozó klubbokkal
minél jobb kapcsolatot szeretnénk kialakítan. Prioritást élvez, hogy a lehető legtöbb olyan játékost kiemeljük a C típusú klubokból, akik alkalmasak lehetnek a B, vagy A szintre. Célunk még, hogy a
tőlünk telhető legjobb feltételeket biztosítsuk játékosaink, és alkalmazottaink részére. Szeretnénk, ha minél több játékost vonzanánk be szeretett sportágunkba és céljaink között szerepel az is,
hogy játékosaink minőségi edzéseket, kapjanak, jó eredményeket érjenek el a bajnokságaikban, illetve, aki olyan teljesítményt nyújt, lehetőséget kapjon magasabb osztályban bizonyítani. Ehhez
elengedhetetlen a megfelelő háttér megteremtése, a kvalifikált edzők alkalmazása és megtartásuk. A támogatás megítélése után, a felajánlások összegyűjtését követően szeretnénk egy
kiszámítható működést megteremteni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik az MLSZ stratégiai programjához. A 2022/23-as évadban is folytatjuk a 2021/22 pályázatunkban megfogalmazott célok elérése érdekében tett
munkát, melyet az alábbiakban mutatunk be: (Remélhetőleg a járványügyi helyzet már nem korlátozza a tevékenységünket) - A társadalom minél szélesebb rétegeinek aktivizálása, tömegbázis
létrehozása, gyerekfoci iskolában és iskolán kívül. Egyesületünk szervezi és bonyolítja a Kőbányai Ovis Foci napot, ahol minden kerleti óvoda részt vesz. Tavasszal a kerületi óvodákban
felméréseket tartunk, kihelyezett foglalkozásokat, minden kerületi és földrajzilag közel eső intézményben. A kihelyezett tanfolyamokból edzőink kiválasztják a labdarúgás sportágra affinitást mutató
gyerekeket, akiket a Bozsik Programon keresztül bekapcsolják a magyar futball vérkeringésébe. - Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, fiatal játékosok
perspektívájának biztosítása Egyesületünket nem a bajnoki címek, kupagyőzelmek, hanem a kinevelt és magasabb osztályban bemutatkozott játékosok száma és felkészültsége minősíti.
Megalakulásunk óta több mint 220 játékosunkat igazolták el az első osztályú csapatok. A KISE eljutott arra a szintre, hogy óvodás kortól a 19 éves korúakig bezárólag minden korosztályban
rendelkezik játékossal, kiegészítve a lány szakággal. Jelenleg az MTK szakmai partnercsapata vagyunk, oda irányítjuk a legtehetségesebb labdarúgóinkat. - Sportágat elhagyók számának
csökkentése: kockázatok, eszközök Az egyesület számára nagyon fontos feladat az ifjúsági korosztály megtartása, ami évről évre nagy próbatételnek bizonyul. Olyan tárgyi és szakmai feltételeket
kell teremteni a játékosoknak, ami hosszútávra vonzóvá teszi számukra a klubot. Kőbányai egyesület lévén sok olyan játékossal foglalkozunk, akik lakótelepen szocializálódtak, rossz anyagi
körülmények között, ezáltal legtöbben anyagi okokra hivatkozva hagyják abba a futballt. Megfelelő feltételeket biztosítva könnyebben tudnánk megtartani játékosainkat.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Kiemelt feladatunk, hogy a labdarúgást megszerettessük és vonzóvá tétegyük a gyerekek és szülők számára egyaránt. Fontos szempont, a klub, iskola, család háromszög fontosságának
hangsúlyozása,a klubhoz való kötődés erősítése. A Körzet Központi feladatrendszernek szeretnénk úgy megfelelni, hogy a Szövetség szakmai célkitűzéseit maradéktalanuk megvalósítsuk. A cél,
hogy ne csak sok játékossal rendelkezzen a klub, hanem ezzel párhuzamosan minél több kiemelten képzett, tehetség központok, elit akadémiák számára vonzó játékosokat neveljen ki. Az
általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudjuk a fiatalokat és felnőtteket megismertetni az egészséges életmóddal.
Feladatunk, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kapjon, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javuljon. Gazdasági hatásokat tekintve a
munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami bevételek is látványosan emelkednek, hiszen még EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó
juttatáson felül kb. 40% adó és járulékfizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érintenek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület, Kőbánya lakosságának
fontos szórakoztatási forrása lehet, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód társadalmilag szélesebb elterjesztéséhez. Nem
elhanyagolható szempont továbbá, sportszervezetünk a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Egyik alapvető célunk még több iskola és óvoda toborzási és
előkészítő programokba való bevonása, ezzel is növelve az esélyét, hogy az új kiválasztási módszereinkkel több jobb adottságú gyermek leigazolására legyen lehetőségünk. Sportolóinknak
biztosított karrierprogramra megoldás lehet jó kapcsolatok kialakítása azon sportszervezetekkel, akiknél egy-egy kimagasló teljesítményű játékos akár profi szerződést is kaphat a megfelelő életkor
elérése után. Koncepciónk része egy saját játékosokból álló felnőtt csapat működtetése. A program előnye még, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott csapatainknak is minőségi
körülményeket tudunk biztosítani, valamint, hogy az éveken át alulfizetett sportszakembereink számára egy versenyképest fizetést tudunk biztosítani a továbbképzéseik finanszírozása mellett. A
magasabban képzett edzők, minőségileg jobb színvonalon tudják ellátni feladataikat.
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Személyi jellegű ráfordítások
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

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

2022/23 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-02-28 16:27

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

6 / 30

be/SFP-54150/2022/MLSZ

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Benchmark

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportegészségügyi
eszköz

vizsgálóágy

120 000 Ft

db

2

120 000 Ft

240 000 Ft

Pályakarbantartó gép

locsolófej szett

nincs

db

36

25 900 Ft

932 400 Ft

Pályakarbantartó gép

henger

nincs

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Pályakarbantartó gép

locsolótömlő

nincs

méter

250

1 264 Ft

316 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

nincs

db

1

4 300 000
Ft

4 300 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop, notebook

300 000 Ft

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

80 000 Ft

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

Safe laser

nincs

db

1

1 257 300
Ft

1 257 300 Ft

7 625 700 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

vizsgálóágy

A vizsgálóágy beszerzésével a masszőr, fizioterapeuta dolgát jelentősen megkönnyítenénk. Évente 8-10 alkalommal sportorvosi vizsgálat zajlik
sporttelepen, melyhez a vizsgálóágy mint alapvető tárgyi feltétel elengedhetetlen.

locsolófej szett

A meglévő fejek sorozatos meghibásodása miatt le kell cseréljük a meglévő szórófejeket. Ezek a típusú szórófejek eddig nagyon megbízhatóak voltak,
ezért esett erre a termékre a válsztásunk.

henger

A BVOP pályán nincs henger ezért szereznénk be arra a létesítményre egyet. Az edzések és mérkőzések során több helyen sérül a gyepfelület, amit egy
henger rendszeres használatával eltüntethetünk és a játékosokat sem zavarja az egyenetlen talaj.

locsolótömlő

Az önjárő locsolókocsikhoz kell új tömlőket vásároljunk, mert a régi locsolótömlők elhasználódtak. Az önjáró locsolókat a locsolórendszer
meghibásodásakor és akkor használjuk amikor még téliesítve van a rendszer, de a felújítások megkívánják az öntözést.

fűnyírótraktor tartozékkal

A BVOP pályán szereznénk beszerezni egy fűnyírótraktort, mert ezen a létesítményen egy 2012-es traktor üzemel, sokszor üzemképtelen és egyre
többször kell szervízben javítatni. A teljesítményt és a fűgyűjtő méretét figyelembe véve ez a típus amelyik hosszútávon megbízhatóan kiszolgálja a
pályát.

számítógép, laptop, notebook

A BVOP pályán nincs laptop ezért szereznénk beszerezni arra a létesítményre egyet, mert itt is játszunk majd bajnoki mérkőzéseket. A bajnoki
mérkőzéseken a játékvezetőknek ki kell nyomtatni a jegyzőkönyvet, a Körzet Központi rendezvényeken fel kell vinni a résztvevő sportolókat, ezért erre
pályánkra indokolt egy laptop vásárlása.

nyomtató

A BVOP pályán nincs nyomtató ezért szereznénk beszerezni arra a létesítményre egyet, mert itt is játszunk majd bajnoki mérkőzéseket. A bajnoki
mérkőzéseken a játékvezetőknek ki kell nyomtatni a jegyzőkönyvet, ezért erre pályánkra indokolt egy nyomtató vásárlása.

Safe laser

A játékosok sérüléseinek kezelésénél tudnánk használni ezt az eszközt. Alkalmazásával sokkal mélyebb rétegekben tudunk hatást kifejteni, könnyebben
eléri a sérült területet, ezáltal lerövidül a regenerálódási folyamat.

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

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
7 625 700 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
78 615 Ft

Közreműködői díj
157 231 Ft

Teljes támogatás (Ft)
7 861 546 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
7 782 931 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
7 861 546 Ft

Sorolja fel a nem TAO keretében beszerzett és meglévő, nettó 250 000 Ft feletti egészségügyi gépeket/műszereket, valamint az 50 000 Ft feletti értékű
teljesítménymérő/fejlesztő eszközöket.
Kategória

2022-02-28 16:27

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Amennyiben elő/utófinanszírozott ingatlan tárgyi eszköz jogcímre kíván pályázni, az „SFP -> Áttekintés” menűpont alatt az „Ingatlan
kérelem létrehozása” gombra kattintva egy másik, kizárólag ingatlan elemeket tartalmazó pályázatot kell létrehoznia!
2022/23 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)
0 Ft

2022/23 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

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

2022/23 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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2022. július 1. és 2023. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök) megnevezése

Adózás módja

Havi munkaóra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2022/23 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Anyagköltség

0 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

0 Ft

Karbantartási költségek

0 Ft

Bérleti díjak

0 Ft

Adminisztrációs költségek

0 Ft

Összesen

0 Ft

Alulírott Salkovics Gábor, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz
igénybe.

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-02-28 16:27

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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Koronavírus elleni védekezés költségei
Felhívjuk figyelmét, hogy az MLSZ megvizsgálja a pályázott Covid költségek megalapozottságát és arányosságát. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy ez a jogcím a működési keret
részét képezi, az itt pályázott összegek az egyéb működési típusú jogcímeken pályázható összegeket csökkentik.

2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Kategória

Beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-02-28 16:27

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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
Körzetközpontok részére nyújtott Bozsik támogatás 2.000.000 Ft.

2021/22 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

10

Aktív

U7

u7_csapat_2

10

Aktív

U9

u9_csapat_1

14

Aktív

U9

u9_csapat_2

14

Aktív

U9

u9_csapat_3

14

Aktív

U11

u11_csapat_1

14

Aktív

U11

u11_csapat_2

14

Aktív

U11

u11_csapat_3

13

Aktív

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály
U7

2022-02-28 16:27

Csapat neve
u7_csapat_3

Létszám
9

Megjegyzés

Státusz
Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.

2021/22 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

U13

U13

25

Megyei UP bajnokság

Megyei UP bajnokság

Aktív

U13

U13

25

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U14

U14

22

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U17

U17

18

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U19

U19

20

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

U15

U15

24

Regionális UP bajnokság

Regionális UP bajnokság

Aktív

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-02-28 16:27

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.

2021/22 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

U19

U19

21

Országos bajnokság

Országos bajnokság

Aktív

U16

U16

19

Országos bajnokság

Országos bajnokság

Aktív

U14

U14

17

Megyei bajnokság

Megyei bajnokság

Aktív

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-02-28 16:27

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
Kérjük a futsal utánpótlás csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy csak a 2022/2023-as Értékelési Elvek 4.2.4 pontja 3. és 4. számú táblázatban meghatározott feltételeknek megfelelő
csapatokat támogatjuk.

2021/22 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-02-28 16:27

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
Kérjük a futsal utánpótlás csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy csak a 2022/2023-as Értékelési Elvek 4.2.4 pontja 3. és 4. számú táblázatban meghatározott feltételeknek megfelelő
csapatokat támogatjuk.

2021/22 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 21/22

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz

2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály

2022-02-28 16:27

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 22/23

Megjegyzés

Státusz
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Kérjük a pontos számításokhoz az 1. oldalon a sportszervezet jogállását, az utánpótlás típusát és a felnőtt csapatok bajnoki osztályát mindenképpen állítsák be!

A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 10 445 000 Ft

Kérjük nyilatkozzon a külföldi szerepeltetésű játékosaival kapcsolatban, van-e olyan, amelyik:
Magyarországon közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának hallgatója, vagy
1 évnél hosszabb ideje Magyarországon bejelentett munkaviszonnyal, és állandó lakcímmel rendelkezik, vagy
legalább 3 éve megszakítás nélkül magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik.
a Labdarúgás Versenyszabályzata (LVSZ) 4.§. 7. bekezdésének c. pontja alapján hazai labdarúgónak minősül.

Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

10 fő

1 000 000 Ft

u7_csapat_2 (N)

U7

10 fő

1 000 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

14 fő

1 000 000 Ft

u9_csapat_2 (N)

U9

14 fő

1 000 000 Ft

u9_csapat_3 (N)

U9

14 fő

800 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

14 fő

1 500 000 Ft

u11_csapat_2 (N)

U11

14 fő

1 000 000 Ft

u11_csapat_3 (N)

U11

13 fő

600 000 Ft

u7_csapat_3 (U)

U7

9 fő

800 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

112 fő
112 fő

Teljes elvi támogatás

8 700 000 Ft

U13 (N)

U13

25 fő

Megyei UP bajnokság

2 000 000 Ft

U13 (N)

U13

25 fő

Regionális UP bajnokság

3 000 000 Ft

U14 (N)

U14

22 fő

Regionális UP bajnokság

6 000 000 Ft

U17 (N)

U17

18 fő

Regionális UP bajnokság

6 000 000 Ft

U19 (N)

U19

20 fő

Regionális UP bajnokság

6 000 000 Ft

U15 (N)

U15

24 fő

Regionális UP bajnokság

6 000 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

134 fő
134 fő

Teljes elvi támogatás

29 000 000 Ft

U19 (N)

U19

21 fő

Országos bajnokság

2 000 000 Ft

U16 (N)

U16

19 fő

Országos bajnokság

2 000 000 Ft

U14 (N)

U14

17 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

Össz. létszám:
tám. létszám:

57 fő
57 fő

Teljes elvi támogatás

5 500 000 Ft

Bozsik

8 700 000 Ft

Férfi

29 000 000 Ft

Női

5 500 000 Ft

Bozsik esemény korrekció (A Bozsik
Intézményi Program finanszírozása
átkerült az MLSZ Központi
programjába. A cella az előző
évadban jóváhagyott támogatások
összegének korrekciójára
vonatkozik.)

-5 980 000 Ft

Férfi

Női

Produktivitási bónusz

10 445 000 Ft

Bozsik körzetközpont támogatás:

2 000 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás
+ közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési
díj.

49 665 000 Ft

Jelenlegi különbözet: 0 Ft
Elfogadom, hogy a benyújtott támogatási igény összege kevesebb, mint az Értékelési Elvek alapján az utánpótlás csapatok után igénybe vehető elvi támogatás teljes összege.

2022-02-28 16:27
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Varga Zoltán Sportpálya

Nagypálya világítással

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Budapest

21 000 Ft

10

1

Bérleti díj összesen (Ft)
210 000 Ft

2022/23 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Varga Zoltán Sportpálya

A téli időszámítás alatt

2022/23 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

475

Normál

160

12

400 000 Ft

52 000 Ft

5 424 000 Ft

Edző

KPTANA1402-676

Normál

160

12

400 000 Ft

52 000 Ft

5 424 000 Ft

Edző

KPTANB1903-4053

EKHO

160

12

100 000 Ft

13 000 Ft

1 356 000 Ft

Edző

3432

Normál

160

12

200 000 Ft

26 000 Ft

2 712 000 Ft

Edző

3546

EKHO

160

12

250 000 Ft

32 500 Ft

3 390 000 Ft

Edző

KPTANC1716-02961

Normál

160

12

260 000 Ft

33 800 Ft

3 525 600 Ft

Edző

KPTANC1902-03562

EKHO

160

12

350 000 Ft

45 500 Ft

4 746 000 Ft

Edző

KPTANC1715-02951

EKHO

160

12

100 000 Ft

13 000 Ft

1 356 000 Ft

Edző

TANC1432-01327

Normál

160

12

260 000 Ft

33 800 Ft

3 525 600 Ft

Edző

KPTANC2005-04285

Normál

160

12

220 000 Ft

28 600 Ft

2 983 200 Ft

Egyéb

Nagy Réka

EKHO

160

12

140 000 Ft

18 200 Ft

1 898 400 Ft

Egyéb

Rőhberg Zsanett

Normál

160

12

300 000 Ft

39 000 Ft

4 068 000 Ft

Egyéb

Salkovics Zsófia Judit

Normál

160

12

200 000 Ft

26 000 Ft

2 712 000 Ft

Egyéb

Giráczi Zoltán

Normál

160

12

150 000 Ft

19 500 Ft

2 034 000 Ft

Egyéb

Schmiedt Róbert

Normál

160

12

180 000 Ft

23 400 Ft

2 440 800 Ft

2022/23 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Nagy Réka

Erőnléti edző: Minden szempontból előrelépés egyesletünknél, hogy alkalmazhatunk egy komolyabb szakmai múlttal és több éves gyakorlati
tapasztalattal bíró erőnléti edzőt. Az MLSZ bajnokságban induló leány és fiú csapataink erőnléti munkáját segíti elsősorban, de az ő instrukciói alapján
tartják a korosztályos edzők, a kisebb - U13 alatti -korcsoportok az ilyen felépítésű edzéseiket.

Rőhberg Zsanett

Fizioterapeuta: Felvételét indokolta, hogy a bajnokságban és a tornákon induló gyerekek mindig jó állapotban legyenek (apróbb sérülések ellátása, tape
felhelyezése). Az esetleges sérülések megfelelő módon és időben legyenek kezelve. Komoly sérülés esetén gyorsítsuk a rehabilitációt, így a gyermek
hamarabb tud visszatérni a pályára.

Salkovics Zsófia Judit

Technikai vezető: Egyesületünk egyre több gyereket foglalkoztat, az MLSZ bajnokságban induló 6 csapatunk mellett számos csapatunk indul az OTP
Bank Bozsik Programban, ami megsokszorozta a szövetségi munkát. Többek között a mérkőzések előtti, alatti és utáni ügyintézés, az elektronikus
jegyzőkönyvek felvitele, az igazolások, sportorvosi igazolások ellenőrzése a feladata, ezzel is szeretnénk csökkenteni az edzők feladatait, akik így
maximálisan csapatukra, edzésekre és a játékra tudnak koncentrálni.

Giráczi Zoltán

Pályakarbantartó: Szükségességüket indokolja, hogy a fiatal labdarúgókat, csapatokat kifogástalan gyepfelület fogadja edzésen és a mérkőzésen
egyaránt. Pályamunkásaink feladati közé tartozik a labdarúgó pálya karbantartása, előkészítése edzésre, mérkőzésre, műfüves pályák letakarítása. A
KISE Sporttelep és a BVOP pálya pályafelületeinek gondozását és a sporttelepek karbantartását egy ember nem képes megoldani, ezért szükséges több
pályamunkás alkalmazása.

Schmiedt Róbert

Pályakarbantartó: Szükségességüket indokolja, hogy a fiatal labdarúgókat, csapatokat kifogástalan gyepfelület fogadja edzésen és a mérkőzésen
egyaránt. Pályamunkásaink feladati közé tartozik a labdarúgó pálya karbantartása, előkészítése edzésre, mérkőzésre, műfüves pályák letakarítása. A
KISE Sporttelep és a BVOP pálya pályafelületeinek gondozását és a sporttelepek karbantartását egy ember nem képes megoldani, ezért szükséges több
pályamunkás alkalmazása.
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2022/23 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

475

UEFA A

U19

8

19

KPTANA1402-676

UEFA A

U17

8

24

KPTANB1903-4053

UEFA B

U15

8

22

3432

UEFA B

U14

8

20

3546

UEFA B

U13

8

25

KPTANC1716-02961

MLSZ Grassroots C

U12

6

25

KPTANC1902-03562

MLSZ Grassroots C

U8

6

23

KPTANC1715-02951

MLSZ Grassroots C

U9

6

19

TANC1432-01327

MLSZ Grassroots C

U7

6

19

KPTANC2005-04285

MLSZ Grassroots C

U11

6

18

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

169 450 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

210 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

47 595 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

48 175 050 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
48 175 050 Ft

2022-02-28 16:27

Ell. szerv. fiz. díj
496 650 Ft

Közreműködői díj
993 300 Ft

Teljes támogatás (Ft)
49 665 000 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
49 168 350 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
49 665 000 Ft
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Képzés
2022/23 évad - Kérelmező által igényelt képzések költsége
Képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Képzés az Értékelési elvek 1. számú melléklete szerint

8

Oktatás várható költségei (Ft)
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása a 2022/23-os időszakban.
Közvetlen támogatás
1 000 000 Ft

2022-02-28 16:27

Ell. szerv. fiz. díj
10 309 Ft

Közreműködői díj
20 619 Ft

Teljes támogatás (Ft)
1 030 928 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
1 020 619 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 030 928 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

157 231 Ft

157 231 Ft

78 615 Ft

235 846 Ft

Utánpótlás-nevelés

993 300 Ft

993 300 Ft

496 650 Ft

1 489 950 Ft

Képzés

20 619 Ft

20 619 Ft

10 309 Ft

30 928 Ft

Összesen

1 171 150 Ft

1 756 725 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat.

Utánpótlásnevelés

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat.

Képzés

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat.

2022-02-28 16:27
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot
jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2022. 02. 28.

2022-02-28 16:27
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Nyilatkozat 2
Alulírott Salkovics Gábor (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 tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeget, ezen belül a
labdarúgás sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind
pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül;
4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló
kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. a 80.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
5. 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;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt
kötelezettségeit teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport
támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettséget állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;
8. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási
időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
9. tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet, és kijelentem, hogy
ismerem a közvetítő igénybevételének jogszabályban meghatározott következményeit;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll végelszámolási eljárás alatt, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban. Vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
15. 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;
16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt
adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. §
40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
18. 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;
19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
1. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben 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;
2. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig a
tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem;
3. 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 ingyenesen vagy kedvezményes áron
biztosítom;
4. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérlem
vagy más jogcímen használom;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
20. 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 a bizonylatokat megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználása során kötelező jelleggel bír a
Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban
foglalt előírásokat betartom. Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak nem megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy annak érintett része nem
fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és – amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Labdarúgó Szövetség jogosult, a sportszervezet az elszámolási
kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget;
24. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében az egyesület honlapján a
közzétételi kötelezettségnek eleget teszek;

Kelt: Budapest, 2022. 02. 28.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Salkovics Gábor, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET
☐ 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 sportolót 1 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 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 biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %
2.2. képzéssel összefüggő feladatok

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

☑ nincs4
☐ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☑ nincs3
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

☑ nincs2

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☐ nincs 5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll hivatásos
sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a
támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy
a 30/I. § szerinti szervezet részére megﬁzetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos összeszámítás
feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról 6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték
fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági
tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
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[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása
marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi jelentőségűnek
tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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, 2022. 02. 28.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa

jövedelemszerző

foglalkoztatásban

és

díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
3 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
4 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
5 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi
használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
11Lásd 8. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

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: 2
Utolsó feltöltés:
2022-02-28 15:01:27
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:
2022-02-24 15:09:40
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 13:33:46
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-25 15:40:02
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-25 21:30:49
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2022-02-25 14:24:17
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2022-02-26 22:13:47

Kelt: Budapest, 2022. 02. 28.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

24

29

21%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

16

20

25%

Edzőtáborok száma

db

2

3

50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

-100%

Egyéb indikátorok:
0

0

0

0

0

-100%

0

0

0

0

0

-100%

0

0

0

0

0

-100%

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

lányok és fiúk összesen

5

8

60%

U18

fő

lányok és fiúk összesen

21

28

33%

U17

fő

lányok és fiúk összesen

21

25

19%

U16

fő

lányok és fiúk összesen

17

21

24%

U15

fő

lányok és fiúk összesen

33

40

21%

U14

fő

lányok és fiúk összesen

18

22

22%

U13-U10

fő

lányok és fiúk összesen

106

127

20%

U9 és alatta

fő

lányok és fiúk összesen

71

95

34%

Egyéb indikátorok

2022-02-28 16:27

28 / 30

be/SFP-54150/2022/MLSZ

A projekt költségvetése
Egy sportfejlesztési programon belül nem lehet pályázni működés és ingatlan jogcímekre! Amennyiben szeretne ingatlanra és működési jogcímekre is pályázni, hozzon létre egy új
sportfejlesztés programot az "SFP" -> "Áttekintés" menüpontban található Ingatlan felhasználó létrehozás gombra kattintva

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

7 625 700 Ft

78 615 Ft

157 231 Ft

7 861 546 Ft

0 Ft

7 782 931 Ft

7 861 546 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 625 700 Ft

78 615 Ft

157 231 Ft

7 861 546 Ft

0 Ft

7 782 931 Ft

7 861 546 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

48 175 050 Ft

496 650 Ft

993 300 Ft

49 665 000 Ft

0 Ft

49 168 350 Ft

49 665 000 Ft

Képzés

1 000 000 Ft

10 309 Ft

20 619 Ft

1 030 928 Ft

0 Ft

1 020 619 Ft

1 030 928 Ft

Összesen

56 800 750 Ft

585 574 Ft

1 171 150 Ft

58 557 474 Ft

0 Ft

57 971 900 Ft

58 557 474 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)
alairasi_cimpeldany_1645711780.pdf (Szerkesztés alatt, 612 Kb, 2022-02-24 15:09:40) df7f3066bd5f0e0a3249f5ee03d68800d4e4315f1d2f134edb1d669394f13ef1
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_2022_1645821049.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-25 21:30:49) 43a933e0c617d48204d96c7ff92cb500b877ca1b1391f142ce6af6a3bbf63f7e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban
szereplő adatairól)
kozjegyzoitanusitvany_1646056887.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2022-02-28 15:01:27) c291bdcac8a237fc0354fd8aff73e3814c03bb0aad9fff6f3bc60d5ca51945f8
kisekivonat_1645951846.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2022-02-27 09:50:46) 9f899c51366d102433b698976173a9ef079e9f0b1db986b8f43ab0a1416a5368
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1645800002.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2022-02-25 15:40:02) d18fa1ce4f59cf6487ee05030be1c025b6b2a4cad92d027a6e71204267ec94d9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
adoigazolas_1645706026.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2022-02-24 13:33:46) 0c744f66bb9e4f15a1061b32d8d2abd87c2816d3a6459f8097c4cbf37b65d396
koztart_opten_kerelem_001_54150_20220218_1645186166.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2022-02-18 13:09:26) 534bff53c8d8262e51c12fb89512854b8d6f2d3668343899b104c6a6224d798a
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