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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Lajoskomáromi ’’Győzelem’’ TSZ SE

A kérelmező szervezet rövidített neve

Lajoskomárom SE

Gazdálkodási formakód

521

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

Nem releváns

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

606

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19820466-1-07

Bankszámlaszám

58100082-10013405-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
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

8136

Város

Lajoskomárom

Közterület neve

Komáromi

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

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

8136

Város

Lajoskomárom

Közterület neve

Komáromi

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

Telefon

+36 30 314 70 65

Fax

+36 25 240 376

Honlap

www.lajoskomarom.hu

E-mail cím

veseimartin92@gmail.com

E-mail cím

pirtyak@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Pirtyák Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 425 58 36
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Vései Martin

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 30 314 70 65

veseimartin92@gmail.com

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

Lajoskomárom Center pálya

Nagy f.p.

8136
Lajoskomárom
Ozorai
5

84

Saját

80

0 Ft

10

Lajoskomárom Tartalék pálya

Nagy f.p.

8136
Lajoskomárom
Ozorai
5

84

Saját

80

0 Ft

10

Lajoskomárom műfű

Kicsi mf.p.

8136
Lajoskomárom
Ozorai
5

84

Bérelt

50

1 000 Ft

6

Lajoskomárom Sportpálya
öltöző épület

Öltöző

8136
Lajoskomárom
Ozorai
5

84

Saját

80

0 Ft

10

Lajoskomárom Tornaterem

Edzőcs.

8136
Lajoskomárom
Gesztenyefasor
4

81

Bérelt

50

1 000 Ft

6
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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

3 MFt

7 MFt

5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,25 MFt

0,25 MFt

0,25 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6,54 MFt

6,51 MFt

6,5 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

9,79 MFt

13,76 MFt

11,75 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,31 MFt

1,31 MFt

1,42 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,8 MFt

0,8 MFt

0,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,9 MFt

1,5 MFt

1,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

4,01 MFt

3,61 MFt

4,02 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

514 975 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 368 580 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

26 470 609 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

5 449 041 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Lajoskomáromi Sportegyesület 2 éve jutott fel a Fejér megyei I. osztályba. Egyesületünk jelenleg 9 bajnoki rendszerben versenyző csapattal rendelkezik: U7, U9, U11, U13, U16, U19, megyei
I. osztály felnőtt, megyei III. osztály felnőtt és öregfiúk. Lajoskomárom a volt Enyingi kistérségben helyezkedik el, ami hátrányos helyzetű kistérség a megyében. A környező településeken a
labdarúgás erőteljes hanyatlásnak indult, ezért elsődleges célunk, hogy a jövőben egy biztos pont legyen a térségben a lajoskomáromi labdarúgás. Megyei I. osztályban való szereplés
megnövekedett felelősséget és költségeket vonz maga után. A létesítményfejlesztés fő iránya, hogy a településen egyre több kulturált szabadtéri, és lehetőség szerint legalább egy fedett
létesítmény álljon a sportolók, a nézők rendelkezésére. Ennek érdekében a jövőben több fejlesztést is szeretnénk végbevinni. Településünk sportegyesülete rendelkezik 2 db szabvány méretű
labdarúgó pályával, valamint egy 20x40-es műfüves pályával. Célunk, ezek és a kiszolgáló létesítmények felújítása, korszerűsítése, bővítése. . A felújításokat részben önerőből, nagyobb
részben országos pályázatok segítségével, támogatás igénybevételével lehet megvalósítani. Kívánatos lenne, hogy a település sportjának több csatornás finanszírozása erősödjön. A
pénzszükséglet nagysága évről-évre növekszik, melyet az önkormányzat egymaga nem képes felvállalni, ezért szükséges lenne, ha a magánszféra jóvoltából egyre több pénzforrás kerülhetne
a sporttevékenységhez. A költségek növekedése révén a település sportszervezete egyre kedvezőtlenebb anyagi helyzetbe kerül. A finanszírozás bizonytalansága sajnos továbbra is
megmarad. E problémára megoldást jelenthetne a célirányos, fejlesztést biztosító állami támogatás forrásainak és lehetőségeinek bővítése. Stabil, eredményes működés csak a stabil pénzügyi
helyzettel rendelkező támogatott egyesületeknél, szakosztályoknál várható.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2011/2012-es időszakban nagy ingatlan felújítást valósított meg a Lajoskomáromi „Győzelem” TSZ Sportegyesület. Halaszthatatlan feladat volt a sportcélú építmények és kiszolgáló
létesítmények korszerűsítése. Sor került a teljes tetőszerkezet lecserélésére, az épület homlokzati hőszigetelésére, az ereszcsatorna rendszer és nyílászárók cseréjére. A belső munkálatok
során a benti terek felújítására, valamint a sportöltözők renoválására is, amiket közel 36 évvel ezelőtt építettek. Nagy szerepet játszanak e sportcélú építmények mind a sportegyesület
életében, mind pedig a szabadidősport terén. Korábbi sikeres öltözőfelújítási pályázatból az öltöző épület felújításra került, azonban a fűtés korszerűsítésére akkor nem volt lehetőség, ezért az
még mindig a korábbi elavult formájában működik. A fűtési szezonban az épület melegen tartása nehezen megoldható. Az öltözők fa tüzelésű, kis teljesítményű kályhákkal vannak fűtve.
Azonban a játékvezetői öltöző hősugárzóval, illetve a szertár fűtés nélkül üzemel. Ezen felül az öltözőkhöz tartozó vizesblokkok nem rendelkeznek fűtőtesttel. Ezért tartjuk esedékesnek egy
korszerű fűtési rendszer kiépítését az egész épületben, amivel a nehézségeink jelentősen lecsökkennének a fűtési szezonokban. Ezen felül, egy új öltözőhelységet kívánunk építeni, a
megnövekedett igazolt játékosok száma és a több mérkőzés, és edzés szám miatt. Számos esetben egy napon akár 3 mérkőzést is rendezünk egy hétvégén, azonban csak 3 öltözőt tudunk a
csapatok számára biztosítani. A hétköznapi edzések miatt is szükség van a bővítésre, ugyanis a játékosok csak szűkösen tudnak öltözni az öltözőkben,ugyanis több edzés időpontja is ütközik.
Ennek a fejlesztésnek köszönhetően 4 különálló helység áll majd a csapatok rendelkezésére, így nem lesz akadálya, hogy egyszerre akár két mérkőzés is lebonyolításra kerüljön. A megfelelő
infrastrukturális háttérrel az elkövetkezendő években továbbra is erősíthetjük az egyesület működését. Egyaránt lényeges a szervezet gazdasági modernizációjának, gazdasági működésének,
átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének biztosítása.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az öltöző épület bővítésére szüksége lenne egyesületünknek, mivel annak fűtése erősen korlátozott. Két kályha csupán, ami az épület fűtését szolgálja, valamint a téli időszakban a víz is el
van zárva. Terveink között szerepel egy biomassza fűtésrendszer kiépítése, amihez szükség lenne egy kazánház kialakítására is. Az egyesület csapat és taglétszáma megnövekedett az elmúlt
időszakban, így gyakran szűkössé válik az öltözők is. Kívánatos lenne, hogy az épület akadálymentes legyen mind a téli és a nyári időszakban a játékosok és sportkedvelők rendelkezésére
álljon. A beruházás tervezett kezdete 2017.10.31. A beruházás és felújítás tervezett vége 2018.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ által meghatározott koncepcióhoz. Céljaink egyes területeken összefoglalva a következők: a labdarúgás, mint örömszerzési forma
biztosítása, tömegesítés utánpótlás erősítése, a nők, ill. a hátrányos helyzetű fiatalok aktív bevonása a futball életébe, infrastrukturális háttér biztosítása, valamint az egyesület gazdasági
modernizációja. Lényeges, hogy a labdarúgás örömöt okozzon mind a játékosok, mind a nézők számára. Elvégre a kedv és az attitűd pozitívan, de negatívan is befolyásolhatja a futball játékot
és a teljesítményt. Külön figyelmet kell fordítani a nők, ill. az átlagostól kedvezőtlenebb életkörülmények között élő fiatalok sportolásba történő bevonására, emellett a családok együttes
kötődésének erősítésére a magyar labdarúgáshoz. Nagyobb propagandával és jobb szervező munkával el kell érni, hogy közülük egyre többen vegyenek részt a sportban, hisz ennek révén
kedvezően fejlődhetnek erkölcsi-akarati tulajdonságai az embernek, ill. lehetőség van az egészséges életmód elsajátítására, önmegvalósításra. Az utánpótlás nevelés és tömegbázis
létrehozása az egyik legkiemelkedőbb célja a szervezetnek, valamint fontos a fiatal játékosok számára a játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Ennek érdekében sportegyesületünk, a
lehetőségeihez mérten a több csapatot is nevezett az utánpótlás bajnokságokba. Sportszakmai szempontból egyesületünk elengedhetetlen fontosságúnak tartja a Bozsik-programban
rendszeresen résztvevő utánpótlás U7, U9, U11 és U13-as -korosztályok gyakori edzését és minőségben megfelelő versenyekre juttatását, ill. a kiemelkedő játékosok tehetség gondozását.Az
edzők szem előtt tartják a megfelelő mérkőzésszámok biztosítását, ezáltal a tapasztalathoz juttatást, és így a későbbiekben az ifjúsági, ill. a felnőtt csapatba való beépítés gördülékennyé
tételét. Célunk, hogy rövid idő alatt növeljük a szervezet taglétszámát, főként az utánpótlás terén. A cél, hogy minél több gyermek, fiatal és felnőtt mozogjon napi szinten, és sajátítson el
tudatos mozgáskultúrát.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Ma minden társadalmi fórum elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az ifjúság egészségmegőrzésében és nevelésében betöltött szerepét, azonban minderre egyre szűkülő anyagi
források állnak rendelkezésre, az ágazat valamennyi szereplője, így az Önkormányzat számára is. Az Önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgás gazdag
életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi
feltételei megteremtésére és fejlesztésére. Amennyiben fejlesztéseinket sikeresen végre tudnánk hajtani, úgy talán vonzóbbá tehetnénk környezetünket, létesítményeinket a sportkedvelő
nézők, illetve sportolóink számára is. Valamint több lehetőség állna rendelkezésünkre az edzések és versenyek szervezésében. A sportkör sportrendezvény-szervező készsége és a
rendezvények színvonala nagyon jó, ezen a területen a legjobbak közé tartozik. Számos nemzetközi országos, területi bajnokság részvétele mellett néhány saját rendezésű sportesemény
növeli a hírnevét. Törekedni kell arra, hogy a labdarúgás mellett más sportágak is teret nyerjenek mind a településen, mind az egyesület életében. Ehhez elsősorban a meglévő létesítmények
fejlesztésére, korszerűsítésére, felújítására lenne szükség. A település rendezvényszervező és lebonyolító képessége eddig is jó színvonalú volt, ehhez fel kell fejleszteni a sportrendezvények
nagyobb számban történő megszervezését és lebonyolítását. A természeti adottságokat kihasználva, törekedni kell arra, hogy Lajoskomárom a lehetőségekhez mérten megyei, országos, vagy
esetleg nemzetközi versenyek helyszínéül is szolgáljon, javítva ezzel a község elismertségét, a sportágak és a sport népszerűsítését. Jelentősen növekszik az élsport szórakoztató funkciója.
Napjainkban egy-egy hétvégét nagyon sokan sportrendezvények látogatásával töltik szabadidejüket. Ez a létszám remélhetőleg tovább növekszik.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Buszsofőr

Kategória

Képesítés

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Normál

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

80

12

70 000 Ft

15 400 Ft

1 024 800 Ft

80

12

70 000 Ft

15 400 Ft

1 024 800 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
509 825 Ft

2017-09-25 11:03

Ell. szerv. fiz. díj
5 150 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
514 975 Ft

Önrész (Ft)
514 975 Ft

Elszámolandó összeg
1 024 800 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 029 950 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

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

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft

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

2017-09-25 11:03

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
bővítése

öltöző bővítése

2017-10-31

2018-06-30

2018-07-02

37 550 449 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-02

3 360 000 Ft

40 910 449 Ft

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

Indoklás

öltöző bővítése

Az öltöző épület bővítésére szüksége lenne egyesületünknek, mivel annak fűtése erősen korlátozott. Két kályha csupán, ami az épület fűtését
szolgálja, valamint a téli időszakban a víz is el van zárva. Terveink között szerepel egy biomassza fűtésrendszer kiépítése, amihez szükség lenne egy
kazánház kialakítására is. Az egyesület csapat és taglétszáma megnövekedett az elmúlt időszakban, így gyakran szűkössé válnak az öltözők is.
Kívánatos lenne, hogy az épület akadálymentes legyen mind a téli és a nyári időszakban a játékosok és sportkedvelők rendelkezésére álljon.

biztonsági beruházás

Egyesületünk edzőpályája nem rendelkezik biztonsági korláttal. Annak érdekében, hogy bajnoki mérkőzéseket lehessen rendezni rajta
elengedhetetlen egy biztonsági korlát kiépítése, ezzel is elősegítve a jobb létesítmény kihasználtságot.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Öltöző bővítése

öltöző bővítése

Öltöző

8136
Lajoskomárom
hrsz.
84.

84. hrsz.

m2

140

Saját

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

Egyéb

8136
Lajoskomárom
hrsz.
84

84. hrsz.

Nem
releváns

400 m

Saját

Megj.

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?
Igen

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.

2 344 894 Ft

23 686 Ft

0 Ft

2 368 580 Ft

1 015 106 Ft

3 360 000 Ft

3 383 686 Ft

Utóf.

26 205 902 Ft

264 706 Ft

0 Ft

26 470 609 Ft

11 344 547 Ft

37 550 449 Ft

37 815 155 Ft

2017-09-25 11:03
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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

U9 U9

10

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

U-7 U7

4

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

LAJOSKOMÁROM U19

21

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

LAJOSKOMÁROM U16

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

U13 U13

12

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

U11 U11

9

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-09-25 11:03

9 / 27

be/SFPHPM01-18267/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-09-25 11:03
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-09-25 11:03

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-09-25 11:03

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

2017-09-25 11:03

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi
U9 U9 (N)

U9

10 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

U-7 U7 (N)

U7

4 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

LAJOSKOMÁROM U19 (N)

U19

21 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

LAJOSKOMÁROM U16 (N)

U16

16 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

U13 U13 (N)

U13

12 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

U11 U11 (N)

U11

9 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

6 000 000 Ft

Férfi

6 000 000 Ft

Elvi támogatás

2017-09-25 11:03

6 000 000 Ft

14 / 27

be/SFPHPM01-18267/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

34

990 Ft

33 660 Ft

Sporteszköz

gát

db

30

1 100 Ft

33 000 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

60

4 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

15

7 002 Ft

105 030 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

10

1 700 Ft

17 000 Ft

Sporteszköz

műanyag rúd

db

15

966 Ft

14 490 Ft

Sporteszköz

bója

db

20

601 Ft

12 020 Ft

Sporteszköz

labda

db

18

2 600 Ft

46 800 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

db

9

6 000 Ft

54 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

sportkrém

db

15

2 000 Ft

30 000 Ft

Újraélesztő készülék

újraélesztő készülék

db

1

500 000 Ft

500 000 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)

Lajoskomárom, Tornaterem

Sportcsarnok

1 000 Ft

75

4

300 000 Ft

Lajoskomárom, Műfüves pálya

Műfüves pálya

1 000 Ft

75

4

300 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Lajoskomárom,
Tornaterem

A helyi általános iskola tornaterme, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat tulajdonában áll. Sajnos az önkormányzat nem áll olyan anyagi helyzetben, hogy a
tornatermet térítésmentesen biztosítsa egyesületünk részére, ezért terembérleti díj fizetése szükséges.

Lajoskomárom,
Műfüves pálya

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat rendelkezik egy 20x40 méteres műfüves pályával, amit bérleti díjért tud egyesületünk számára biztosítani. A csapadékos
őszi időszakban ezt a pályát használják csapataink, az élőfüves pályáink kímélése céljából.

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

TANC1416-00965

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

Edző

TANC1416-00962

Normál

80

12

75 000 Ft

16 500 Ft

1 098 000 Ft

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1416-00965

MLSZ Grassroots C

U7

4

4

TANC1416-00965

MLSZ Grassroots C

U9

4

10

TANC1416-00965

MLSZ Grassroots C

U11

4

9

TANC1416-00965

MLSZ Grassroots C

U13

4

12

2017-09-25 11:03
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1416-00965

MLSZ Grassroots C

U16

4

16

TANC1416-00962

MLSZ Grassroots C

U19

4

21

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

976 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

530 000 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

600 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 294 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 000 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
5 394 551 Ft

2017-09-25 11:03

Ell. szerv. fiz. díj
54 490 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
5 449 041 Ft

Önrész (Ft)
605 449 Ft

Elszámolandó összeg
6 000 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
6 054 490 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-09-25 11:03

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-09-25 11:03

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-09-25 11:03

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Lajoskomárom, 2017. 09. 25.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Pirtyák Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Lajoskomárom, 2017. 09. 25.
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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 Pirtyák Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Lajoskomáromi ’’Győzelem’’ TSZ SE (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Lajoskomáromi ’’Győzelem’’ TSZ SE (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: Önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Lajoskomárom, 2017. 09. 25.

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

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

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:16:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:11:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 13:53:28
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 15:59:15
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 10:04:08

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 13:54:40
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:26:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:27:01
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:29:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:15:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:31:24
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:12:47
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-25 11:01:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-25 11:03:29
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-09-22 10:33:07
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23 / 27

be/SFPHPM01-18267/2017/MLSZ
Kelt: Lajoskomárom, 2017. 09. 25.
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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

Teljes szakember állomány

fő

edzők

4

4

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

edzők

4

4

0%

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

öltöző

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

Output indikátorok

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

21

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

U15

fő

16

21

18

0%

13%
0%

Egyéb indikátorok
U13

fő

12

12

0%

U11

fő

9

11

22%

U7-U9

fő

14

14

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

509 825 Ft

5 150 Ft

0 Ft

514 975 Ft

514 975 Ft

1 024 800 Ft

1 029 950 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

28 550 796 Ft

288 392 Ft

0 Ft

28 839 189 Ft

12 359 653 Ft

40 910 449 Ft

41 198 841 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 344 894 Ft

23 686 Ft

0 Ft

2 368 580 Ft

1 015 106 Ft

3 360 000 Ft

3 383 686 Ft

- ebből utófinanszírozott

26 205 902 Ft

264 706 Ft

0 Ft

26 470 609 Ft

11 344 547 Ft

37 550 449 Ft

37 815 155 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 394 551 Ft

54 490 Ft

0 Ft

5 449 041 Ft

605 449 Ft

6 000 000 Ft

6 054 490 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

34 455 172 Ft

348 032 Ft

0 Ft

34 803 205 Ft

13 480 077 Ft

47 935 249 Ft

48 283 281 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-09-25 11:03

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft

26 / 27

be/SFPHPM01-18267/2017/MLSZ
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)
alairasi_1493294044.pdf (Szerkesztés alatt, 565 Kb, 2017-04-27 13:54:04) 7a15dd1f18d5682b378f0d54ef64757f233dd46e6eff0360f4cddef81fc1d415
alairasicimpeldanyp.zs._1506067881.pdf (Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2017-09-22 10:11:21) 8bd7bbf12f87df18c9dbafc091d7ab89a9477ddec268eff7f53e1976458d7220
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
tervrajz_1493631906.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-05-01 11:45:06) c5137ed471701bebd22985333d26355734b67c827c5cb636c2bf110891ba640b
oltozobovitesprojektelemreszlete_1506067967.pdf (Hiánypótlás melléklet, 610 Kb, 2017-09-22 10:12:47) e664ac175c9383db68100c76221f76627d182fb3f38f30de89d43e2408ad438f
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositasi_mod_1493733607.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-05-02 16:00:07) 25a558a86e5a409ac36e8fa1a408676bca3e6b54915354170c29f08a60615967
hasznositasi_mod_1493733607_1506330076.pdf (Hiánypótlás melléklet, 259 Kb, 2017-09-25 11:01:16) 25a558a86e5a409ac36e8fa1a408676bca3e6b54915354170c29f08a60615967
Egyéb dokumentumok
dok1_1493294080.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-27 13:54:40) 32d3d96b0e76b0765833a4f0b9232cd1215a9b12be1f56c911669399400c38e1
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_1493366648.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2017-04-28 10:04:08) f09f3c40acd65e7b67937fcbea63e38fad5e4f4d21b44dce6ef7db239fa2bd4a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1493294971.pdf (Szerkesztés alatt, 704 Kb, 2017-04-27 14:09:31) d690760e677d47a8a2d9279e08eeea48ee37c65362933f39ad0712773f2b3e00
cegkivonat_1506068186.pdf (Hiánypótlás melléklet, 74 Kb, 2017-09-22 10:16:26) 7f4a7d89b99052cb0e5c6b1540a8a750f884257e7585164e92b8c6954e890f61
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bizonylat_1493733555.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2017-05-02 15:59:15) 38857fd296e061951cc175d7ab72778f87a66da72c2401574d1de622672b6745
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
nav_nullas_1493294008.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-04-27 13:53:28) 09c4fbfcb67c0b3556f36e0fbe12b65712184360d0f606337b1dd040ef14a99c
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesi_hatosagi_1493733588.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2017-05-02 15:59:48) 3c62481a898d1a768985e51489f547d7d64b0406a38a44dc9db2ef02dad793fa
epitesiengedely_1506069084.pdf (Hiánypótlás melléklet, 497 Kb, 2017-09-22 10:31:24) 0718ef6fabb5fa7f65183bae2692d49fdb03aa015cebd737092973cae8b4b31f
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
epitesi_hatosagi_1493733578.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2017-05-02 15:59:38) 3c62481a898d1a768985e51489f547d7d64b0406a38a44dc9db2ef02dad793fa
epitesiengedely_1506068108.pdf (Hiánypótlás melléklet, 497 Kb, 2017-09-22 10:15:08) 0718ef6fabb5fa7f65183bae2692d49fdb03aa015cebd737092973cae8b4b31f
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
megallapodas_1493297489.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2017-04-27 14:51:29) ce4296000db5b91ca031bda07da35b96bd3403fd2e24b32efa2c15b4ade70cfe
megallapodas_14932974891_1506068821.pdf (Hiánypótlás melléklet, 138 Kb, 2017-09-22 10:27:01) ce4296000db5b91ca031bda07da35b96bd3403fd2e24b32efa2c15b4ade70cfe
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoni_lap_1493297497.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 14:51:37) f9632167acb985a6f4a7234ceab7d46b92c0e2d62814385578683a320d3b8b73
tulajdoni_lap_1493297497_1506068953.pdf (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2017-09-22 10:29:13) f9632167acb985a6f4a7234ceab7d46b92c0e2d62814385578683a320d3b8b73
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre
indoklas_1493733568.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2017-05-02 15:59:28) dbaf8429549d908b8b7cf452a844cd91a6947bf24d629db1363d5041e240b9eb
indoklas_14937335681_1506068789.pdf (Hiánypótlás melléklet, 110 Kb, 2017-09-22 10:26:29) dbaf8429549d908b8b7cf452a844cd91a6947bf24d629db1363d5041e240b9eb
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat_sportoltozo_1493631793.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2017-05-01 11:43:13) b700752160aad8a20e1ccde91cb266ff8aff66f712ecafe26179e21f045c4b6d
oltozobovitesprojektelemreszlete_15_1506330209.pdf (Hiánypótlás melléklet, 610 Kb, 2017-09-25 11:03:29) e664ac175c9383db68100c76221f76627d182fb3f38f30de89d43e2408ad438f
arajanlat_sportoltozobovites_1493731574.xlsx (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2017-05-02 15:26:14) 7abed1b9aad4a772d2c6277200a7b1c4801f1d308933085e8a77930e2b67bbb4
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlat_sportpalyakorlat_14937315_1506069172.pdf (Hiánypótlás melléklet, 203 Kb, 2017-09-22 10:32:52) 487b9894047d68e537f16e530ba032ed2cfcd636c78fd250ac10635c7e82a685
arajanlat_sportoltozo_1493731554_1506069187.pdf (Hiánypótlás melléklet, 140 Kb, 2017-09-22 10:33:07) b700752160aad8a20e1ccde91cb266ff8aff66f712ecafe26179e21f045c4b6d
tervrajz_1493362325.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-04-28 08:52:05) c5137ed471701bebd22985333d26355734b67c827c5cb636c2bf110891ba640b
arajanlat_sportoltozo_1493731554.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2017-05-02 15:25:54) b700752160aad8a20e1ccde91cb266ff8aff66f712ecafe26179e21f045c4b6d
arajanlat_sportpalyakorlat_1493731564.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2017-05-02 15:26:04) 487b9894047d68e537f16e530ba032ed2cfcd636c78fd250ac10635c7e82a685
oltozobovitesprojektelemreszlete_1506069158.pdf (Hiánypótlás melléklet, 610 Kb, 2017-09-22 10:32:38) e664ac175c9383db68100c76221f76627d182fb3f38f30de89d43e2408ad438f
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