
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  CSAK A CSEL SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  CSAK A CSEL SE

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  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Covid  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  4212

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya  Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Grassroots

Adószám  18509047-1-42

Bankszámlaszám  11600006-00000000-64064972

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 tagdíjak, egyesület egyéb bevételei

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  1141  Város  Budapest

Közterület neve  Cinkotai  Közterület jellege  utca

Házszám  63  Épület  A

Lépcsőház   Emelet  1

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2151  Város  Fót

Közterület neve  Zöldmező  Közterület jellege  utca

Házszám  12  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 335 59 96  Fax  

Honlap  www.csakacsel.hu  E-mail cím  hello@csakacsel.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Simon Péter

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 314 38 04  E-mail cím  hello@csakacsel.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Profanter Ádám +36 20 335 59 96 hello@csakacsel.hu

2021/22 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. Megj.

Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola

Kicsi
mf.p.

1141
Budapest
Ungvár u.
36

- 20 x
40

Bérelt 40 7 000 Ft 10 Nem

áy András Általános Iskola Fót Edzőcs. 2151
Fót
Fáy András Tér
1

- 18 x
35

Bérelt 40 4 000 Ft 10 Nem

László Gyula Gimnázium és
Általános Iskola

Edzőcs. 1157
Budapest
Kavicsos Köz
4

- 16 x
35

Bérelt 10 7 000 Ft 10 Nem

Balázsovits János Sportcsarnok Edzőcs. 2132
Göd
Ifjúság Köz
2

- 20 x
40

Bérelt 10 10 000 Ft 10 Nem

Dalnoki Jenő Labdarúgó
Akadémia műfüves pályája

Kicsi
mf.p.

1154
Budapest
Bánkút utca
71

- 20 x
40

Bérelt 20 10 000 Ft 10 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4 MFt 4,5 MFt 5,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 16,3 MFt 22,5 MFt 44,5 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 20,3 MFt 27 MFt 50 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 11 MFt 15 MFt 18 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,5 MFt 4 MFt 8,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 14,5 MFt 19 MFt 26,1 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)

17 963 638 Ft 359 273 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 26 949 322 Ft 536 047 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Jelenlegi helyzetünk a TAO támogatásoknak köszönhetően fenntartható, mert a COVID az iskolai sportot ellehetetlenítette. Nem tudunk termet bérelni, nem mehetünk be az iksolákba, félnek
a szülők versenyre hozni a gyerekeket, nem szeretnék, hogy zárt térben sportoljanak stb. Az iskolai szabályok gátat szabnak minden jellegű sportnak napközi időben. De alapvetően szinte
mindenhol lehetetlen teremhez és iskolai sportidőhöz jutni. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Tagdíj bevételeink 80%-al csökkentek, de szerencsére edzőt nem kellett elküldenünk és a
közeljövőben sem tervezzük. Szeretnénk kitartani sportprogramunk mellett a végsőkig. Nem tudjuk napközis rendszerű programunkat úgy folytatni, ahogy azt elterveztük. Kis létszámú
edzések, teljesen megváltozott feltételekkel Zuglói Hajós Alfréd iskolában működnek, valamint Dunakeszin és a Dalnokin és Fóton is, de az eredeti felálláshoz képest körülbelül 30%-a jár a
gyerekeknek rendszeresen edzésekre sportolni. Ez a Bozsik szereplésekre is kihatott sajnos. Nincs kapcsolat a gyermekkel, szülővel, nem járnak edzésre, nem egyedi eset, hogy félnek a
vírustól. Bízunk a szeptemberi iskolai sport újranyitásában, ami után azonnal a régi létszámmal tudjuk folytatni a munkát 100%-on, beleértve a Bozsik szerepléseket is. Egyesületünk szakmai
együttműködést kötött a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémiával, ahol edzői, szakmai, adminisztratív és mindenre kiterjedő munkát folytatunk U7-U15-ig, nagyon jó viszonyt ápolunk az FTC-vel,
átjárás és szakmai együttműködés van a két klub között. A ’’#4évszakosfoci’’ a brand, ahol a Dalnokis gyerekek Bozsikoznak, nagypályáznak Dalnoki színekben és Futsaloznak Csakacsel
színekben. Csakacseles ügyesebb játékosokat adunk feljebb a Dalnokinak nagypályán és kapunk Futsal játékosokat Csakacsel színekben. BVSC-vel még mindig jó szakmai viszonyt ápolunk,
megvalósul az átigazolása az ügyesebbeknek. Grassroots klubként még ilyen vírusos időkben is tudtunk játékosokat felfelé adni. Hisszük, hogy a Futsal és nagypálya remekül kiegészítik
egymást és töretlenül dolgozunk ezért nap mint nap. SFP-unk része lett a ’’#4évszakosfoci’’, valamint folytatjuk iskolai, napközis rendszerű képzésünket is, amint lehetséges, mert ez a
táptalaja, az alapja az egész rendszerünknek. Innen választódnak ki az ügyesebbek, az eltökéltebbek és tudnak tovább fejlődni Dalnoki, FTC, BVSC, VSD, vagy bármely más klub színeiben.
Futsal vonalon még bővülni is tudtunk idén és soha nem látott mennyiségű és minőségű gyermekkel dolgozunk. 

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projektünk időtartama hosszú távú és folyamatos. A TAO pályázat segítségével SFP-unk folyamatos és sokkal jobb szakmai háttérrel és stabilabb anyagi biztonsággal folytatódhat, melyből a
gyermekek profitálnak a legtöbbet, ezt mutatja is fejlődési ütemünk. Az ütemterv 2016 szeptembertől folytatólagosan 2022 júniusig tart, és utána is természetesen. Bozsik tornák és Futsal
tornákon való részvételek mellett folyamatos szakmai munkával, edzésekkel, edző képzésekkel. Felnőtt Futsal csapatunk fejlődési ütemtervét 2-3 éves időtartamban képzeljük el.
Www.csakacsel.hu https://www.facebook.com/gyerekfociutanpotlas/ ’’#4évszakosfoci’’ 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Helyzetelemzésünkben pontosan látszik, hogy mi az az út amit elképzeltünk és amit évről évre megvalósítunk. Szakszövetségi stratégiának 100%-ig megfelelünk, Grassroots utánpótlás nevelő
egyesületként, nagyobb klubokkal jó viszonyt ápolunk szakmailag és emberileg is, tehetségesebb játékosainkat jó szívvel küldjük hozzájuk, és ez nagyon jól működik évek óta. Rekreációs és
profi sport keveredésével (nálunk mindenkit szeretettel várunk és tanítunk, tudás szint, fizikális szint elemzése nélkül), minden gyermeket szeretettel várunk és tanítunk Grassroots
alapelveknek megfelelően. Aki tehetségesebbnek bizonyul, segítjük az előre jutását. Minél több gyermeket próbálunk leigazolni, és versenyeztetni, ez látszik is, hiszen igazolt sportolóink
száma sokszorosára nőtt és jövőre sem lesz ez másként, egyre bővülni fog játékos állományunk. A korábban beadott SFP-nek megfeleltünk, folytatjuk utunkat. Szeretnénk bővülni új
iskolákkal, új helyszínekkel, új korosztályokkal, Futsal és Labdarúgásban is ha a COVID helyzet engedi. Rendkívül hálásak vagyunk a TAO támogatásnak a szövetség részéről, mert ez teszi
mindezt lehetővé. Szakmai együttműködési lehetőségeket keresünk nagy Egyesületekkel, úgy mint FTC, Vasas, Újpest. Elkezdtük a tárgyalásokat. Az eddig megítélt TAO támogatást, mindig
sikeresen fel tudtuk tölteni, ez a jövőre nézve is megoldottnak látszik, még nagyobb terveink vannak, reméljük és bízunk a további támogatásában az MLSZ-nek. 

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

Kockázatot nem látunk, amennyiben a támogatottságuk folyamatos, társadalmi hatása pozitív, gazdaság élénkítő tevékenység. Időben realizálódasa folyamatos, lásd tehetségek kinevelése,
nagyobb egyesületek szakmai programjával való együttműködés. Futsal vonalon való erősödésünk még több gyermeket, családot vonz, és tart egyben. Táborok és közösségi programok,
élmények szerzése, külföldi tanulmány utak edzőinknek. https://www.facebook.com/gyerekfociutanpotlas/
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Személyi jellegű ráfordítások

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Benchmark Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási eszköz kisbusz (9 fős) új nincs db 1 12 304 729
Ft

12 304 729 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labda 18 000 Ft db 50 8 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labdatartó zsák 4 500 Ft db 10 4 500 Ft 45 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) bója készlet 8 000 Ft db 10 8 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) koordinációs létra 6 000 Ft db 10 6 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kompresszor 50 000 Ft db 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipő teremhez 30 000 Ft pár 25 20 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportszár 4 000 Ft pár 50 4 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző mez nincs db 100 4 500 Ft 450 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) jelölőmez 3 000 Ft csom 5 3 000 Ft 15 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág rövid 7 000 Ft db 50 7 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sípcsontvédő 5 000 Ft pár 25 5 000 Ft 125 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sporttáska 15 000 Ft db 25 15 000 Ft 375 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusmez 15 000 Ft db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusnadrág 10 000 Ft db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapuskesztyű 20 000 Ft db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacs 6 000 Ft db 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) szabadidő póló 9 000 Ft db 150 3 500 Ft 525 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés mez 10 000 Ft db 25 10 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés nadrág 9 000 Ft db 25 9 000 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacstartó 8 000 Ft db 5 8 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) gumiszalag nincs db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve 30 000 Ft db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop, notebook 250 000 Ft db 3 250 000 Ft 750 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató 60 000 Ft db 3 60 000 Ft 180 000 Ft

17 424 729 Ft
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2021/22 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kisbusz (9 fős) új Megnövekedett vidéki utazásaink és csapataink létszáma miatt nagy szükségünk volna a kisbuszra. Ezt minden évben nagy reményekkel várjuk,
hátha idén megítélik...., ez az ötödik év, hogy buszra pályázunk. Személyautókkal próbáljuk évről évre megoldani a sok utazást. Egy kisbusz nagy
segítség volna logisztikailag, körülöttünk már minden ismerős klub, legyen az kicsi, nagy, vidéki, városi, megkapta, nagyon bízunk az idei évben. :-)
Köszönjük előre is.

(FELNŐTT) labda Fogyóeszköz, mindig szükség van új labdára, alközpontjainkban is és edző helyszíneinken is.

(FELNŐTT) labdatartó zsák Az új labdákhoz szükséges.

(FELNŐTT) bója készlet Mindig jól jön a napi munkához 1-1 új bója készlet.

(FELNŐTT) koordinációs létra Koordinációs, erőnléti edzések elengedhetetlen kelléke.

(FELNŐTT) kompresszor A sok helyszín és sok labda indokolja.

(FELNŐTT) cipő teremhez Új játékosoknak és persze a régi elkopottak helyett.

(FELNŐTT) sportszár Új játékosoknak és persze a régi elkopottak helyett.

(FELNŐTT) edző mez Új játékosoknak és persze a régi elkopottak helyett.

(FELNŐTT) jelölőmez Mindennapi munka kellék.

(FELNŐTT) edző nadrág rövid Új játékosoknak és persze a régi elkopottak helyett.

(FELNŐTT) sípcsontvédő Új játékosoknak és persze a régi elkopottak helyett.

(FELNŐTT) sporttáska Jó volna mindenkinek egységes megjelenés, profi sporttáska, az új játékosoknak és a régebbieknek is.

(FELNŐTT) kapusmez Új kapusoknak.

(FELNŐTT) kapusnadrág Új kapusoknak.

(FELNŐTT) kapuskesztyű Új kapusoknak.

(FELNŐTT) kulacs Elengedhetetlen eszköz, sajnos fogyó is.

(FELNŐTT) szabadidő póló Napi edzésekhez, versenyeken való megjelenésekhez, utazáshoz, bemelegítéshez.

(FELNŐTT) mérkőzés mez Új garnitúra szükségessé vált, elkopott az előző, illetve idegenbeli szereplésnél más színre is szükségünk volna.

(FELNŐTT) mérkőzés nadrág Új garnitúra szükségessé vált, elkopott az előző, illetve idegenbeli szereplésnél más színre is szükségünk volna.

(FELNŐTT) kulacstartó Az új kulacsokhoz

(FELNŐTT) gumiszalag Erősítés, mobilizáció, erőnléti edzés kelléke.

egészségügyi láda feltöltve Napi szintű edzésmunka és meccsek kelléke.

számítógép, laptop, notebook Új kollégáknak szeretnénk adni és a régi gépek lecserélése miatt.

nyomtató Új kollégáknak szeretnénk adni és a régi gépek lecserélése miatt.

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

2021/22 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

17 424 729 Ft 179 636 Ft 359 273 Ft 17 963 638 Ft 0 Ft 17 784 002 Ft 17 963 638 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 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!

2021/22 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

2021/22 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

2021/22 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 2021. július 1. és 2022. 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.

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2021/22 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

2021/22 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 Simon Péter, 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. 

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások

Az MLSZ vizsgálja az igényelt COVID költségek megalapozottságát és arányosságát, illetve COVID jogcímről a későbbiekben módosítási kérelemmel semmilyen más jogcímre
átcsoportosítani nem lehetséges.

2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

Kategória Beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Bozsik TAO tájékoztató letöltése

Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2020/2021-es évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek figyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

2020/21 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 4 Aktív

U7 u7_csapat_2 4 Aktív

U9 u9_csapat_1 8 Aktív

U9 u9_csapat_2 8 Aktív

U9 u9_csapat_3 6 Aktív

U9 u9_csapat_4 6 Aktív

U9 u9_csapat_5 7 Aktív

U11 u11_csapat_1 10 Aktív

U11 u11_csapat_2 13 Aktív

U11 u11_csapat_3 13 Aktív

U11 u11_csapat_4 10 Aktív

U13 u13_csapat_1 12 Aktív

Intézményi események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 15. oldal -
Értékelési elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 16. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Intézményi Esemény/Megnevezés Mennyiség

Csoportvezető (50.000 Ft/tanév/sportcsoport) 9

Intézményi sporteszköz csomag BRONZ (50.000 Ft/tanév/intézmény) 2

Egyesületi események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 15. oldal -
Értékelési elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 16. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Egyesületi Esemény/Megnevezés Mennyiség

Téli torna szervezés (500.000 Ft/korosztály) 8

2021/22-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2020/21) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2020/2021-es évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek figyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

2020/21 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 20/21 Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz

2021/22-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2020/21) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2020/2021-es évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek figyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

2020/21 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 20/21 Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz

2021/22-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2020/21) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2020/2021-es évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek figyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

Kérjük, a futsal csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy a 2021/22-es Értékelési elvek 4.2.4. pontja alapján a futsal torna kategória nem támogatott.

2020/21 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 20/21 Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz

U20 U20 10 Megyei bajnokság Megyei bajnokság Aktív

U15 U15 10 Megyei bajnokság Megyei bajnokság Aktív

U15 U15 10 Megyei bajnokság Megyei bajnokság Aktív

U11 U11 14 Megyei bajnokság Megyei bajnokság Aktív

U13 U13 14 Megyei bajnokság Megyei bajnokság Aktív

U18 U18 12 Országos bajnokság Országos bajnokság Aktív

2021/22-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2020/21) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz

U11 U11 10 Megyei bajnokság Aktív

U13 U13 10 Megyei bajnokság Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Újonnan vállalt csapatok rögzítésére nincs lehetőség, mert a 2020/2021-es évadban ténylegesen versenyeztetett csapatok kerülnek figyelembe vételre az elvi támogatás meghatározása sorá
n

Kérjük, a futsal csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy a 2021/22-es Értékelési elvek 4.2.4. pontja alapján a futsal torna kategória nem támogatott.

2020/21 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 20/21 Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz

2021/22-es kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2020/21) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 4 fő 1 000 000 Ft

u7_csapat_2 (N) U7 4 fő 800 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 8 fő 1 000 000 Ft

u9_csapat_2 (N) U9 8 fő 800 000 Ft

u9_csapat_3 (N) U9 6 fő 600 000 Ft

u9_csapat_4 (N) U9 6 fő 600 000 Ft

u9_csapat_5 (N) U9 7 fő 600 000 Ft

u11_csapat_1 (N) U11 10 fő 1 000 000 Ft

u11_csapat_2 (N) U11 13 fő 800 000 Ft

u11_csapat_3 (N) U11 13 fő 600 000 Ft

u11_csapat_4 (N) U11 10 fő 600 000 Ft

u13_csapat_1 (N) U13 12 fő 1 500 000 Ft

 Össz. létszám:
tám. létszám:

101 fő
101 fő  Teljes elvi támogatás 9 900 000 Ft

Férfi futsal

U20 (N) U20 10 fő Megyei bajnokság 1 500 000 Ft

U15 (N) U15 10 fő Megyei bajnokság 1 500 000 Ft

U15 (N) U15 10 fő Megyei bajnokság 1 500 000 Ft

U11 (N) U11 14 fő Megyei bajnokság 1 000 000 Ft

U13 (N) U13 14 fő Megyei bajnokság 1 000 000 Ft

U18 (N) U18 12 fő Országos bajnokság 4 000 000 Ft

U11 (U) U11 10 fő Megyei bajnokság 1 000 000 Ft

U13 (U) U13 10 fő Megyei bajnokság 1 000 000 Ft

 Össz. létszám:
tám. létszám:

90 fő
90 fő  Teljes elvi támogatás 12 500 000 Ft

 Bozsik 9 900 000 Ft

 Férfi futsal 12 500 000 Ft

 Csoportvezető (50.000
Ft/tanév/sportcsoport) 450 000 Ft

 Intézményi sporteszköz csomag BRONZ
(50.000 Ft/tanév/intézmény) 100 000 Ft

 Téli torna szervezés (500.000
Ft/korosztály) 4 000 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj. 26 950 000 Ft

Jelenlegi különbözet: 678 Ft 

 Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2021/22 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz (UP) labda 18 000 Ft db 146 10 000 Ft 1 460 000 Ft

Sporteszköz (UP) labdatartó zsák 4 500 Ft db 13 4 500 Ft 58 500 Ft

Sporteszköz (UP) bója készlet 8 000 Ft db 10 8 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz (UP) koordinációs létra 6 000 Ft db 5 6 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz (UP) kompresszor 50 000 Ft db 3 50 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz (UP) gumiszalag nincs db 20 4 500 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz (UP) stopperóra nincs db 5 25 000 Ft 125 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) cipő teremhez 30 000 Ft pár 60 15 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) szabadidő póló 9 000 Ft db 600 3 500 Ft 2 100 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sportszár 4 000 Ft pár 100 4 000 Ft 400 000 Ft

2021/22 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2021/22 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Létesítmény
székhelye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Zuglói Hajós Alfréd Műfüves pályája Kispálya
világítással

Budapest 7 000 Ft 40 10 2 800 000 Ft

Fáy András Általános Iskola Fót Terem Egyéb település 4 000 Ft 40 10 1 600 000 Ft

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Terem Budapest 7 000 Ft 10 10 700 000 Ft

Balázsovits János Sportcsarnok Terem Egyéb település 8 000 Ft 10 10 800 000 Ft

Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia műfüves
pályája

Kispálya
világítással

Budapest 10 000 Ft 20 10 2 000 000 Ft

2021/22 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Zuglói Hajós Alfréd Műfüves pályája Egyike alközpotjainknak, egyik fő bázisunk Zuglóban.

Fáy András Általános Iskola Fót Dunakeszi-Fót régióban is jelen vagyunk aktívan, így az edzések helyszíne, nagyszerű terem.

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Téli időszakban béreljük futsal edzésekhez.

Balázsovits János Sportcsarnok Felnőtt csapatunk hazai pályája, valamint sok versenyt szervezünk, kötünk le ide minden évben utánpótlásban.

Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia műfüves
pályája

Dalnoki pályán is edzünk, kiváló helyszín és a megközelíthetősége is remek a budapesti játékosainknak, de fóti és dunakeszi játékosok is
jönnek ide edzeni.

2021/22 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 KPTFUT-1602 EKHO 160 12 272 027 Ft 42 164 Ft 3 770 294 Ft

Edző KPTANC-1905-03716 EKHO 120 12 181 351 Ft 28 109 Ft 2 513 525 Ft

Edző KPTANC-1717-02994 EKHO 160 12 272 027 Ft 42 164 Ft 3 770 294 Ft

Edző KPTANC-1905-03702 Normál 120 12 181 351 Ft 30 830 Ft 2 546 168 Ft
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2021/22 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

KPTFUT-1602 Futsal edző U13 5 30

KPTANC-1905-03716 MLSZ Grassroots C U11 5 30

KPTANC-1717-02994 MLSZ Grassroots C U9 5 30

KPTANC-1905-03702 MLSZ Grassroots C U7 4 15

KPTANC-1905-03716 MLSZ Grassroots C U18 4 20

KPTFUT-1602 Futsal edző U20 2 12

KPTANC-1717-02994 MLSZ Grassroots C U20 2 12

KPTANC-1905-03702 MLSZ Grassroots C U9 3 30

KPTFUT-1602 Futsal edző U15 4 30

KPTANC-1717-02994 MLSZ Grassroots C U8 3 20

KPTFUT-1602 Futsal edző U11 3 25

KPTANC-1717-02994 MLSZ Grassroots C U13 3 15

KPTANC-1905-03716 MLSZ Grassroots C U15 3 30

KPTANC-1905-03702 MLSZ Grassroots C U11 3 25

KPTFUT-1602 Futsal edző U18 2 12

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 393 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 250 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 7 900 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 12 600 281 Ft

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

Összesen 26 143 781 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

26 143 781 Ft 269 493 Ft 536 047 Ft 26 949 322 Ft 0 Ft 26 679 828 Ft 26 949 322 Ft

be/SFP-46785/2021/MLSZ

2021-04-22 12:32 19 / 31



Képzés

2021/22 évad - Kérelmező által igényelt képzések költsége

Képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása a 2021/22-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

359 273 Ft 359 273 Ft 179 636 Ft 538 909 Ft

Utánpótlás-nevelés 536 047 Ft 539 047 Ft 269 493 Ft 805 540 Ft

Összesen 895 320 Ft  1 344 450 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályzatírás, tanácsadás, folyamatos nyomonkövetés, segítségnyújtás, pályázattal kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés Pályzatírás, tanácsadás, folyamatos nyomonkövetés, segítségnyújtás, pályázattal kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (1) 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, 2021. 04. 22.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Simon Péter (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. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) 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
bérelem 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 ingatlan-
nyilvántartásba 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 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 betarto. 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 a honlapon történő
közzétételi kötelezettségnek eleget teszek;

Kelt: Budapest, 2021. 04. 22.
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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 Simon Péter, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó CSAK A CSEL SPORT EGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a CSAK A CSEL 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 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 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 önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2

☐&nbsp30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☐ egyéb forrás: tagdíjak, egyesület egyéb bevételei

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3

☐ 30 %
☐&nbsp50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4

☐&nbsp50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 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 hasznosításáról6

☑ 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
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☐ igen 
☐ nem 

[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, 2021. 04. 22.

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

1Hivatásos 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).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az 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.

9Abban 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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2021-04-22 12:30:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-22 13:05:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-22 11:05:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2021-04-21 09:15:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 13:20:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2021-04-21 09:27:03

Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

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

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

(25 000 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

Egyéb dokumentumok

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

Kelt: Budapest, 2021. 04. 22.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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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

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 17 424 729 Ft 179 636 Ft 359 273 Ft 17 963 638 Ft 0 Ft 17 784 002 Ft 17 963 638 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 424 729 Ft 179 636 Ft 359 273 Ft 17 963 638 Ft 0 Ft 17 784 002 Ft 17 963 638 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

26 143 781 Ft 269 493 Ft 536 047 Ft 26 949 322 Ft 0 Ft 26 679 828 Ft 26 949 322 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 43 568 510 Ft 449 129 Ft 895 320 Ft 44 912 960 Ft 0 Ft 44 463 830 Ft 44 912 960 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)

alairasminta_1613995512.jpg (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2021-02-22 13:05:12) b9882d9efecb92b3c3057d95feb3c671b14f4287314418dd08ad2b5750e39515

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-8024_1614255595.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2021-02-25 13:19:55) d8f4a5d87b8b6a9ea9964ed0ef63e7c21617d153f7dd9a7c17a55420927e01f1

img-8025_1614255607.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-25 13:20:07) 5f9c2fcab599d16aaf2ed246c8285c1d820177cc2820bab1098f6a6725839acc

img-8026_1614255618.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2021-02-25 13:20:18) cb7b3c12e93804278faa710f6fd2be1130639ae04a142ccde471d248c346add1

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

cegkivonat1_1613995716.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2021-02-22 13:08:36) c7399b6a420ad1c599d1eb1b96d5043fa18eace398ebedb31102672382fb43bf

cegkivonat2_1613995724.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2021-02-22 13:08:44) b40acd088ddaf6f1121b78565e84a225aa6ef5ee824dfe48c10b810eb2a220b7

img-8415_1619087421.jpg (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2021-04-22 12:30:21) 9c92945a54aa4f1b96ddd64f9b69a7fc167ec45e50b6f0920050994bdc147d0b

img-8416_1619087425.jpg (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2021-04-22 12:30:25) 3338845aade4be39b3f58c1a96fcb3dd00867a4881e6f8519345e80094567817

(25 000 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_1614004655.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2021-02-22 15:37:35) 80c61a5e9b22c2f5eb05d8b4fcf5840344e2a718eb8e96d046423aeb1914dea0

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1618989345.pdf (Kér. kieg. szerk., 65 Kb, 2021-04-21 09:15:45) 6733612606fbf93913bb3e4e74e0ba037c291b3262b43f1e12f04a7d3ab8042b

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

koztart_opten_kerelem_001_46785_20210222_1613988349.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2021-02-22 11:05:49)
84e1e3414ab8be424c03533328815539769b64eec04a6f7263f14d35c2d088e2

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

csakacselsportegyesulett6.1kombi210222_1618990023.doc (Kér. kieg. szerk., 400 Kb, 2021-04-21 09:27:03) bbc0d9de50b3b338842058d15dc388aa506206255391181c37f458a25f69c150

csakacselsportegyesulett6.1kombi210222_1614000928.doc (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2021-02-22 14:35:28)
bbc0d9de50b3b338842058d15dc388aa506206255391181c37f458a25f69c150
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