
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Újfehértói Sportklub

A kérelmező szervezet rövidített neve  ÚSK

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  4673

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18819690-1-15

Bankszámlaszám  68800013-11075363-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kieg. tám.

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kieg. tám.

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4244  Város  Újfehértó

Közterület neve  Síp  Közterület jellege  út

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4244  Város  Újfehértó

Közterület neve  Síp  Közterület jellege  út

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 332 87 50  Fax  

Honlap  www.facebook.com/sportklub.ujfehertoi  E-mail cím  tomilaci77@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Tamás László

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 332 87 50  E-mail cím  tomilaci77@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

T. Tóth Tibor +36 30 436 43 31 tao@ttoth.hu

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

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

H2O Szabadidő Központ Edzőcs. 4244
Újfehértó
Vasvári P.
15

1879/2 20m x
40m

Bérelt 12 6 500 Ft 5

ÚSE Sportpálya Nagy f.p. 4244
Újfehértó
Debreceni
38

4840 110m x
60m

Bérelt 8 10 000 Ft 5
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0,252 MFt 0,55 MFt 0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,574 MFt 0,45 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0,826 MFt 1 MFt 0,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,826 MFt 1 MFt 0 MFt

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

Összesen 0,826 MFt 1 MFt 0 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)

3 896 834 Ft 77 937 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 031 461 Ft 140 629 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 466 598 Ft 109 332 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Jelenleg közel 60 igazolt fiatal focistával foglalkozunk, akiknek a száma folyamatosan bővül. Több csapattal versenyzünk a Bozsik Labdarúgó Programban: U7, U9, U11, U13 és mivel nagy
számban vesznek részt lányok is a foglalkozásainkon, lányfoci tornákon is részt veszünk. A megyei Labdarúgó Szövetség bajnokságaira és tornáira is neveztünk már ( futsal U11, lányfoci
U15). A pozitív tapasztalataink után biztosan nevezünk a Szövetség által szervezett futsal bajnokságokra és a lányfoci utánpótlás és felnőtt bajnokságra is. Saját sporttelepünk sajnos még
nincs, csak egy erre a célra tökéletesen alkalmas terület. Jelenleg a városunk tornacsarnokában, az iskolák tornatermeiben, sportudvaraikon, vagy a ÚSE sportpályáikon tudunk
foglalkozásokat tartani bérleti díj fejében. Ez a saját pálya nélküli állapot nagyban megnehezíti az egyesületünk működését. Versenyeinkre, meccseinkre személykocsikkal utazunk, mivel a
busz nagyon költséges. Városunkban működik egy másik, tőlünk nagyobb labdarúgó egyesület az Újfehértó Sportegyesület. Velük nagyon jó kapcsolatot ápolunk, vezetőikkel, edzőikkel,
játékosaikkal baráti viszonyban vagyunk, ugyanakkor nagyon parázs, izgalmas presztízs mérkőzéseket játszunk egymás ellen. A közel 14.000 fős településen jó dolog, hogy nem csak egy
fociklub van. Választási lehetőséget biztosítunk a sportolóknak, szülőknek és egy egészséges, sportszerű versenyszellem is kialakul a klubok között, ami motiváltabbá teszi a vezetőket,
edzőket, sportolókat egyaránt. 

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

AZ egyesületünknek sajnos még nincs saját sporttelepe, így a foglalkozásainkat sportcsarnokban, iskolai sportudvaron, esetleg az ÚSE labdarúgó pályáján tudjuk tartani, ha találunk szabad
időpontot és ki tudjuk fizetni a bérleti díjat. Mivel a másik sportegyesületnek is igen nagyszámú játékosállománya van, az ő pályáik le vannak terhelve, így onnan szinte teljesen ki is szorulunk.
A versenyekre jelenleg személyautókkal járunk, ami eléggé körülményes, mert sokszor 4-5 kocsira is szükség van. Hogy hosszabb távon életképesek maradhassunk szükségünk lenne egy
sporttelepre, ahol megfelelő körülmények között tarthatnánk a foglalkozásainkat és a majdani bajnoki mérkőzéseinket .Egy 9 személyes kisbuszra, amivel a tornákra járhatunk. Terveink között
szerepel egy kis (20mx40m) élőfüves, egy nagyméretű(72mx111m) villanyfényes műfüves, vagy élőfüves labdarúgó pálya és egy öltöző építése. A pályák építését a Magyar Labdarúgó
Szövetség Országos Pályaépítési Programjában szeretnénk megvalósítani. A villanyfényes műfüves pálya a városunkban egyedüli volna, ami nagyban segítené a másik helyi egyesületének is
a működését. Az élő füves pályáknak a terhelését nagyban csökkentené és a téli időszámításkor is lehetne rajta iskola utáni edzéseket tartani. Szeretnénk a 2018-as évben igazolt játékosaink
számát 100 fő fölé emelni. Városunk Önkormányzata és vállalkozói rétege is szimpatizál velünk, így hosszú távra egyesületünknek használatába bocsájtanának egy megfelelő helyen lévő
földterületet és a Tao felajánlásaikkal is segítenek az egyesületnek. Ezeknek a középtávú terveinknek a megvalósításához kérnénk a Labdarúgó Szövetség hozzájárulását, segítségét! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az egyesület projektjét több éves időintervallumra tervezzük,de versenyképességünket nagyban növelné, a saját sporttelepünk mihamarabbi megépítése. Lépésről-lépésre, évről-évre
építenénk, alakítanánk a területünket, aminek a végén egy szemet és lelket gyönyörködtető létesítményt kapunk. Legfontosabb a saját labdarúgó pálya és öltöző megépítése, mivel így lenne
hol edzenie, versenyeznie a focistáinknak. A létesítmények egy előírásnak megfelelő kerítéssel határolnánk el a területet biztonsági okokból, így könnyebben őrizzük az értékeinket és csak az
illetékes személyek használhatják a sportpályákat. Amíg nincs saját pályánk, addig nincs hazai mérkőzésünk, így mindig utaznunk kell. Az utazásban nagy segítség lenne egy 9 fős kisbusz. 

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

MLSZ stratégia: megtöbbszörözni a labdarúgás amatőr résztvevőinek számát; ez a kezdeményezés pont ezt a célt szolgálja, mivel az MLSZ rendszerében még nem szereplő fiatalokat emeli
be a sportág rendszeres művelői közé. Ebben a szezonban több mint 50 fő labdarúgót igazoltunk az egyesületbe. 

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

Ta ́rsadalmi hata ́sok: preventív jelleggel segíteni a ta ́rsadalom sze ́les re ́tege ́nek, de elso ̋sorban a fiataloknak ege ́szse ́gu ̈gyi (su ́ly-, drog-, stresszproble ́ma ́k); e ́letmo ́dbeli (mozga ́s- e ́s
ingerhia ́ny); a ́ltala ́nos egyu ̈tte ́le ́ssel kapcsolatos (kommunika ́cio ́s proble ́ma ́k, csapatszellem e ́s bizalom teljes hia ́nya, stb.) te ́ma ́kban segíteni.A sport pszichés hatásai között említhető, hogy
csökkenti a belső feszültséget, oldja a szorongást, javítja az énképet. Segíthet az evés- és alvászavarok leküzdésében, elősegíti a beilleszkedés készségét. Mindezek mellett a sport alkalmas a
hagyományok kiépítésére és ápolására, a nemzeti színeket képviselve a hazafiasságra nevelésre is. A sporthoz kötött, de edzésen túli közös élmények, mint a közös utazások, ünneplések,
szórakozások, vereségek feldolgozása, eredmények közösség előtti dicsérete mind-mind erősítik a jellemet. Ennek ido ̋horizontja ́t becsu ̈lni mere ́sz va ́llalkoza ́s, de valo ́színu ̋leg minden egyes
le ́pe ́s rengeteget sza ́míthat a ko ̈zo ̈s jo ̈vo ̋nk szempontja ́bo ́l. Gazdasa ́gi hata ́s makroszinten nem tervezheto ̋; apro ́sa ́g, de a ’’big picture’’ egy kis mozaikja: a sportfejleszte ́si program
ko ̈vetkezte ́ben fizete ́st visznek haza az edzo ̋k, amellyel a fizeto ̋ke ́pes keresletet ero ̋sítik, csaku ́gy, mint az a megtakaríta ́s, amelyet a csala ́dokna ́l marado ́ o ̈sszegek jelentenek, amit nem kell
kifizetniu ̈k, hogy gyermeku ̈k sportolhasson. A megbíza ́si díjak ja ́rule ́kai pedig a ko ̈ztehervisele ́sbo ̋l valo ́ re ́szve ́telt eredme ́nyeznek, amely makroszinten szinte ́n jelento ̋s o ̈sszhata ́st genera ́lhat.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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

2017/18 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

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

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

Sporteszköz kompresszor db 1 21 000 Ft 21 000 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Pályakarbantartó gép traktor db 1 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozék nélkül db 1 799 900 Ft 799 900 Ft

Pályakarbantartó gép szivattyú db 1 89 990 Ft 89 990 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 99 110 Ft 99 110 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 140 000 Ft 140 000 Ft

5 450 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kompresszor A labdák megfelelő keménységének szinten tartásában nagy segítség egy kompresszor.

számítógép, laptop Az egyesület ügyeit már szinte csak elektronikus úton lehet intézni( pl IFA rendszer ), így elengedhetetlen egy megfelelő minőségű számítógép, vagy
laptop.

traktor Mivel két helyrajzi számon lévő több mint 25000m2-es jelenleg gyümölcsös területen szeretnénk kialakítani egy új sporttelepet, rengeteg
mezőgazdasági munkát kell végeznünk. Ehhez a munkákhoz elengedhetetlen egy erős 35-40 lóerős,kis traktor. A kialakított pályákon és
környezetében, mindig lesz olyan karbantartási munka, amihez nélkülözhetetlen egy traktor, ha van saját, komoly munkaköltségeket tudunk
megtakarítani az egyesület kasszájának évről-évre.

fűnyírótraktor tartozék nélkül Az ajánlatban egy két hengeres erős motorral rendelkező MTD fűgyűjtős fűnyíró traktor szerepel, ami igen strapabíró és megbízható modell. A
segítségével rendszeresen nyírhatnánk a pálya és környezete füvét. Ha rendszeresen nyírjuk és locsoljuk a füvet, akkor szép, egészséges és dús
lesz.

szivattyú A jó pályának a titka a jó fű. A jó fű titka pedig a víz. A rendszeres locsolás elengedhetetlen, ehhez pedig egy nagy teljesítményű szivattyú és egy jó
kút szükséges. A később kialakítandó öntözőrendszer alapjait is ez képezi. Ha az MLSZ Pályaépítési Programban sikerül pályát építenünk, biztosítva
lesz az öntözés.

mosógép A mezek tisztán tartása úgy a tökéletes, ha egyben mossuk és szárítjuk őket, így a színűk árnyalata biztos azonos marad. Ehhez lenne szükségünk
egy minőségi mosógépre, mert 60 focista után mindig van mit mosni.

szárítógép Nagyban növeli a mosás és szárítás idejét egy szárítógép, így nem kell a teregetéssel a sok helyet elfoglalni.

nyomtató A nyomtatás, szkennelés, faxolás a mindennapjaink része. Ezt oldanánk meg egy komoly nyomtatóval.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

3 779 928 Ft 38 968 Ft 77 937 Ft 3 896 834 Ft 1 670 072 Ft 5 527 937 Ft 5 566 905 Ft

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

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltöző építése öltöző építése 2018-03-01 2018-04-30 2018-04-30 5 334 000 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2018-03-01 2018-06-29 2018-06-29 3 000 000 Ft

Környezetrendezés környezetrendezés 2018-01-01 2018-04-30 2018-04-30 500 000 Ft

Környezetrendezés környezetrendezés 2018-01-01 2018-04-30 2018-04-30 1 000 000 Ft

9 834 000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző építése A konténer öltöző nem engedélyköteles. Gyorsan telepíthető, viszonylag olcsó és a későbbiekben, amikor már építettünk öltözőt mozgathatjuk a
sporttelepen belül bármelyik pálya mellé. Ebből az összegből lehetne venni egy 8m x 6m-es nagyméretű öltöző konténert, amiben zuhanyzó, wc, és
egy raktár található. Az ablakok rácsosak, riasztó rendszerrel és fűtéssel van ellátva.

biztonsági beruházás Az egyesület telephelyét biztonsági kerítéssel kell határolni, hogy oda csak az illetékesek tudjanak bemenni. Így az értékeket jobban tudjuk őrizni,
óvni. A terület körbekerítése kb 500 folyóméter.

környezetrendezés Mivel jelenleg egy gyümölcsös terület, ahova a sporttelepünket terveztük, így onnan a fákat el kell távolítani, el kell egyengetni a gödröket, dombokat
és a tiszta, csupasz területre lehet elkezdeni a pályák építését.

környezetrendezés A területünkön található közmű ( víz , villany, szennyvíz ), viszont ezeknek a megfelelő helyre vitele, igen sokba kerül, mivel maga a a terület is igen
nagy.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző építése öltöző építése Öltöző 4244
Újfehérttó
Homok
10

2819 m2 48 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Edzőterület 4244
Újfehértó
Homok
10

2819 Nem
releváns

Egyéb

Környezetrendezés környezetrendezés Edzőterület 4244
Újfehértó
Homok
10

2819 Nem
releváns

Egyéb

Környezetrendezés környezetrendezés Edzőterület 4244
Újfehértó
Homok
10

2819 Nem
releváns

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Nem
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2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 6 820 517 Ft 70 315 Ft 140 629 Ft 7 031 461 Ft 3 013 483 Ft 9 974 629 Ft 10 044 944 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Újfehértó SK U9 U9 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Újfehértó SK U7 U7 4 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Újfehértó SK U13 U13 13 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Újfehértó SK U11 U11 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U16 Újfehértó SK 15 Női UP bajnokság Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U11 ÚJFEHÉRTÓI SK U11 15 Futsal UP torna U11 v. alatta Futsal UP torna U11 v. alatta Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U13 Újfehértó SK 15 Futsal UP torna Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U16 Újfehértó SK 15 Női futsal UP torna Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

Újfehértó SK U9 U9 (N) U9 11 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Újfehértó SK U7 U7 (N) U7 4 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Újfehértó SK U13 U13 (N) U13 13 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Újfehértó SK U11 U11 (N) U11 16 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 2 000 000 Ft

Férfi futsal

ÚJFEHÉRTÓI SK U11 (N) U11 15 fő Futsal UP torna U11 v. alatta 500 000 Ft

Újfehértó SK (V) U13 15 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 1 000 000 Ft

Női

Újfehértó SK (V) U16 15 fő Női UP bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 2 000 000 Ft

Női futsal

Újfehértó SK (V) U16 15 fő Női futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 500 000 Ft

 Férfi 2 000 000 Ft

 Férfi futsal 1 000 000 Ft

 Női 2 000 000 Ft

 Női futsal 500 000 Ft

Elvi támogatás 5 500 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz labda db 50 6 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz bója db 50 600 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 40 12 500 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 40 3 500 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés hátizsák db 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés mez db 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 40 4 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 40 4 000 Ft 160 000 Ft

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

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

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Újfehértó H2O Sportcsarnok Sportcsarnok 6 000 Ft 12 5 360 000 Ft

Újfehértó sporpálya Élőfüves pálya 10 000 Ft 4 5 200 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Újfehértó H2O
Sportcsarnok

A megjelölt ingatlan,a helyi sportcsarnok. Hideg esős időben a gyerekeknek sokkal kellemesebb és hasznosabb egy benti edzés. Télen iskola után már sötétedik is, így
kinti edzés villanyfényes pálya hiányában esélytelen. Egy lehetőség marad a meleg kivilágított csarnok.

Újfehértó
sporpálya

Mivel saját pályánk még nincs, így a másik egyesület pályáján tudunk mérkőzés szerű edzéseket végezni, vagy esetleg edzőmérkőzéseket játszani. Tőlük viszont bérelni
kell a pályát.

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 1668 EKHO 54 10 100 000 Ft 20 000 Ft 1 200 000 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1668 UEFA B U13 2 15

1668 UEFA B U11 2 15

1668 UEFA B U9 2 12

1668 UEFA B U7 2 6

1668 UEFA B U16 2 15
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 330 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 560 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 320 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 200 000 Ft

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

Összesen 5 910 000 Ft

2017/18 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)

5 302 600 Ft 54 666 Ft 109 332 Ft 5 466 598 Ft 607 400 Ft 6 019 332 Ft 6 073 998 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás 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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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás 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   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

77 937 Ft 77 937 Ft 38 968 Ft 116 905 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 140 629 Ft 140 629 Ft 70 315 Ft 210 944 Ft

Utánpótlás-nevelés 109 332 Ft 109 332 Ft 54 666 Ft 163 998 Ft

Összesen 327 898 Ft  491 847 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejleszte ́si program ve ́grehajta ́sa sora ́n a klub ta ́rgyi eszko ̈z beruha ́za ́sokkal o ̈sszefu ̈ggo ̋ feladataival kapcsolatos ko ̈nyvele ́s, bejo ̈vo ̋ e ́s kimeno ̋ bizonylatok
elleno ̋rze ́se, banksza ́mla ́k elleno ̋rze ́se, TAO ta ́mogata ́s, pa ́lya ́zat elsza ́mola ́sa ́val kapcsolatos teendo ̋k: elo ̋rehalada ́si jelente ́sek e ́s elsza ́mola ́s szakmai felu ̈gyelete,
tana ́csada ́s.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejleszte ́si program ve ́grehajta ́sa sora ́n a klub ta ́rgyi eszko ̈z beruha ́za ́sokkal o ̈sszefu ̈ggo ̋ feladataival kapcsolatos ko ̈nyvele ́s, bejo ̈vo ̋ e ́s kimeno ̋ bizonylatok
elleno ̋rze ́se, banksza ́mla ́k elleno ̋rze ́se, TAO ta ́mogata ́s, pa ́lya ́zat elsza ́mola ́sa ́val kapcsolatos teendo ̋k: elo ̋rehalada ́si jelente ́sek e ́s elsza ́mola ́s szakmai felu ̈gyelete,
tana ́csada ́s.

Utánpótlás-
nevelés

Sportfejleszte ́si program ve ́grehajta ́sa sora ́n a klub uta ́npo ́tla ́s- nevele ́ssel o ̈sszefu ̈ggo ̋ feladataival kapcsolatos ko ̈nyvele ́s, be ́rsza ́mfejte ́s, bejo ̈vo ̋ e ́s kimeno ̋ bizonylatok
elleno ̋rze ́se, banksza ́mla ́k elleno ̋rze ́se, TAO ta ́mogata ́s, pa ́lya ́zat elsza ́mola ́sa ́val kapcsolatos teendo ̋k: elo ̋rehalada ́si jelente ́sek e ́s elsza ́mola ́s szakmai felu ̈gyelete,
tana ́csada ́s.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Újfehértó, 2017. 11. 08.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tamás László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Újfehértó, 2017. 11. 08.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Tamás László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Újfehértói Sportklub (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Újfehértói Sportklub (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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

Kelt: Újfehértó, 2017. 11. 08.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Újfehértó, 2017. 11. 08.

be/SFPHPM01-20389/2017/MLSZ

2017-11-08 20:11 24 / 27

file:///tmp/tools/ajax_handler.php?target=others&mode=download_emmi_nyilatkozat


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 1 2 100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 15 20 33%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

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 10 600 445 Ft 109 283 Ft 218 566 Ft 10 928 295 Ft 4 683 555 Ft 15 502 566 Ft 15 611 849 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 779 928 Ft 38 968 Ft 77 937 Ft 3 896 834 Ft 1 670 072 Ft 5 527 937 Ft 5 566 905 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 820 517 Ft 70 315 Ft 140 629 Ft 7 031 461 Ft 3 013 483 Ft 9 974 629 Ft 10 044 944 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 302 600 Ft 54 666 Ft 109 332 Ft 5 466 598 Ft 607 400 Ft 6 019 332 Ft 6 073 998 Ft

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

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 15 903 045 Ft 163 949 Ft 327 898 Ft 16 394 893 Ft 5 290 955 Ft 21 521 898 Ft 21 685 847 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

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 (31 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)

alairasi001_1492544495.jpg (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2017-04-18 21:41:35) a4d53c814bc1ee31cfb8f20dfc279dfd2f43bf8bfd6b72bf8a42fb72457e3a66

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

hp_1493650037.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-05-01 16:47:17) bb23be189ea369778f5b6e4a4d8683e874f18e565e4f292ca53f55a473f4b89d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

ures_1505118713.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 10:31:53) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

hp_1493650032.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-05-01 16:47:12) bb23be189ea369778f5b6e4a4d8683e874f18e565e4f292ca53f55a473f4b89d

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1505419671.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2017-09-14 22:07:51) 6f8ad7de2b8dc7288a61f25d3739d9c239f6d4cb1ee5860014c14db8a813401e

Egyéb dokumentumok

ford1001_1492544188.jpg (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2017-04-18 21:36:28) 1ac744e89d4f447f540567fc701e4ba0206a467e77055ffed3e48dbf18335cd9

ford2001_1492544198.jpg (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2017-04-18 21:36:38) 3a56a0c6caa31024aea96004baf54fd3c9a578102ed094c5d1d2d672169bb99d

funyiro001_1492544212.jpg (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2017-04-18 21:36:52) de1d9571c784b750a61073e812c9db46cbc3958f68bec09aacc40ccd863ce535

szivattyu001_1492544228.jpg (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2017-04-18 21:37:08) 2a8fcb5d18743e35338c9a19b492a7e2c4a5400e3cb1cd0045df739a0a2971ac

cheryrk404-a_1492375327.pdf (Szerkesztés alatt, 573 Kb, 2017-04-16 22:42:07) 42521a346e15fc75190fa8537412b409ff8813f10c8bfc542cf84ff6b6da7c63

oltozokontenerarajanlat04.24_1493009518.pdf (Szerkesztés alatt, 568 Kb, 2017-04-24 06:51:58) 22a7ba4b8db3e50c0ce766f6ec211dd4a962d0e7286f1b1bc2f9837b6256a442

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat002_1492979042.jpg (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2017-04-23 22:24:02) 121cae0ac64543c405842aa88e43ede5357fdde436663b4bd26eb9cf310dfd5e

nyilatkozat001_1492979070.jpg (Szerkesztés alatt, 352 Kb, 2017-04-23 22:24:30) 1766014f1ca77023731538c7e3fa7fe743c5d87e11e17d0f506bfa7d7123c2f2

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

kivonat2001_1492543995.jpg (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2017-04-18 21:33:15) 5259783d684757299655426b7ba83e3eae2c1ad486f8fe8718b811ef66044abf

kivonat1001_1492544011.jpg (Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2017-04-18 21:33:31) e4a01728942d9de452dc5ffa431cb9cd6ecd89e5ed1ce6eb7a59eb145146086c

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

atutalasimegbizas001_1493717888.jpg (Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2017-05-02 11:38:08) f689c2b7f723a5c7fda94e992d918dcc0203a0c43e9e5c81f1ea0813fc2783b8

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

1_ujfehertoi_sportklub_adoigazolas_1492692119.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-20 14:41:59) 14387299a0b959d025a5fec496f518294f41ffa15a5e73c4be71d90617ed10c6

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hp_1493650027.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-05-01 16:47:07) bb23be189ea369778f5b6e4a4d8683e874f18e565e4f292ca53f55a473f4b89d

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

hp_1493650023.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-05-01 16:47:03) bb23be189ea369778f5b6e4a4d8683e874f18e565e4f292ca53f55a473f4b89d

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

hasznalatbaadasi001_1493717914.jpg (Szerkesztés alatt, 432 Kb, 2017-05-02 11:38:34) c0f963cf89932cf597e86d2cb161de10f22093bb20934f841892e11303002fdc

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

tulajdonilap1001_1492544074.jpg (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2017-04-18 21:34:34) 42622c885b83da9b636044ee28aafbec732aee4e645dd59672dfdbb2716cfa01

tulajdonilap2001_1492544092.jpg (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2017-04-18 21:34:52) 5787664221ba95ce9838c7690d65cbb0c505d76a7a747a8233f393f95cfb1191

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

ures_1505118726.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 10:32:06) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

tamaslaszloujfehertoisportklub01_1505230873.pdf (Hiánypótlás melléklet, 37 Kb, 2017-09-12 17:41:13) 46b7c9a77629bbc637a44403e4d6949daf7b2dd0e068fb0a618474e501d0a176

tamaslaszloujfehertoisportklub02_1505230885.pdf (Hiánypótlás melléklet, 51 Kb, 2017-09-12 17:41:25) 425adc18bb9efb11805e1206a747972154a776eca0c635734e07f9226e2ee2d0

hp_1493650041.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-05-01 16:47:21) bb23be189ea369778f5b6e4a4d8683e874f18e565e4f292ca53f55a473f4b89d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ures_1505118735.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 10:32:15) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

ford1001_1493647761.jpg (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2017-05-01 16:09:21) 1ac744e89d4f447f540567fc701e4ba0206a467e77055ffed3e48dbf18335cd9

ford2001_1493647774.jpg (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2017-05-01 16:09:34) 3a56a0c6caa31024aea96004baf54fd3c9a578102ed094c5d1d2d672169bb99d

oltozokontenerarajanlat04.24_1505231288.pdf (Hiánypótlás melléklet, 568 Kb, 2017-09-12 17:48:08) 22a7ba4b8db3e50c0ce766f6ec211dd4a962d0e7286f1b1bc2f9837b6256a442

nettokeritespanel1_1505646879.jpg (Hiánypótlás melléklet, 668 Kb, 2017-09-17 13:14:39) 18a0ca021c3b75b5475ce2193af5a7d9157cf24fe0b219f51ea4ecbe11bfd579
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