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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

FŐNIX-GOLD FC. UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

FŐNIX-GOLD FC.

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

3197

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

18500938-1-07

Bankszámlaszám

12023101-00338091-00100005

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Tagdíj, önkormányzati támogatás, kiegészítős sportfejlesztési 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

8000

Város

Székesfehérvár

Közterület neve

Gombócleső

Közterület jellege

utca

Házszám

4054

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8000

Város

Székesfehérvár

Közterület neve

Gombócleső

Közterület jellege

utca

Házszám

4054

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 304 22 77

Fax

-

Honlap

www.fonixgoldfc.hu

E-mail cím

info@fonixgoldfc.hu

E-mail cím

info@fonixgoldfc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Bolla László

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 304 22 77

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Bolla László
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Mobiltelefonszám
+36 30 304 22 77

E-mail cím
info@fonixgoldfc.hu
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

FŐNIX GRUND A

Edzőcs.

8000
Székesfehérvár
Gombócleső u.
Hrsz. 4054/1

4054/1

879

Bérelt

60

14 000 Ft

12

Igen

FŐNIX GRUND B

Edzőcs.

8000
Székesfehérvár
Gombócleső u.
Hrsz. 4054/1

4054/1

879

Bérelt

60

14 000 Ft

12

Igen

FŐNIX GRUND C

Kicsi mf.p.

8000
Székesfehérvár
Gombócleső u.
Hrsz. 4054/1

4054/1

879

Bérelt

20

14 000 Ft

12

Igen

FŐNIX Park I.

Nagy f.p.

8000
Székesfehérvár
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3

7616/3

8400

Bérelt

80

17 000 Ft

10

Igen

FŐNIX Park II.

Kicsi f.p

8000
Székesfehérvár
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3

7616/3

1000

Bérelt

20

12 000 Ft

10

Nem

FŐNIX Park III.

Nagy mf.p

8000
Székesfehérvár
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3

7616/3

5500

Bérelt

60

17 000 Ft

10

Igen

FŐNIX Park IV.

Egyéb

8000
Székesfehérvár
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3

7616/3

1000

Bérelt

30

12 000 Ft

3

Igen

Főnix Park

Egyéb

8000
Székesfehérvár
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3.

7616/3

30000

Bérelt

190

0 Ft

12

Igen
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

10 MFt

8 MFt

9 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

12 MFt

13 MFt

14,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

138,788 MFt

0 MFt

136,743 MFt

Egyéb támogatás

18 MFt

12 MFt

20 MFt

Összesen

178,788 MFt

33 MFt

180,243 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

12 MFt

11 MFt

14 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

1 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

20 MFt

15 MFt

22 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,8 MFt

0,6 MFt

1 MFt

Összesen

34,3 MFt

27,6 MFt

39 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)

24 442 212 Ft

488 844 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

48 092 763 Ft

961 855 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

64 209 015 Ft

1 284 180 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A TAO-nak és a szülői támogatásoknak köszönhetően, egyesületünk évről-évre fejlődik. Legyen szó infrastruktúráról, vagy eszközökről, illetve szakmai színvonalról, folyamatos fejlődésről
beszélhetünk. Eredményeink is tükrözik, hogy az áldozatos, kemény munka megtérül. Egyesületünk számos korosztályos válogatott játékos nevelőegyesülete. Játékosaink fedett műfüves
csarnokban, valamint kültéren műfüves és élőfüves pályákon folytathatják edzéseiket, minőségi talajon. A jövő évadban, 23 csapattal fogunk szerepelni, az utánpótlás bajnokságok és tornák
különböző korosztályaiban.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Főnix Grund területén található 3 db 20x40 m-es kispályánk műfüves borítását szeretnénk kicserélni. A csarnokban található két kispálya világítását szeretnénk korszerűsíteni. A Főnix Park
területén lévő nagy élőfüves pályánkat fel kellújítanunk, hiszen a rendszeres használat a minőségi ápolás ellenére is meglátszik rajta. A nagy műfüves pályánkat pedig 100 x 55 m-ről,
szeretnénk 105 x 60 m-re bővíteni. Ezáltal még több gyermek számára tudnánk edzést tartani egy időben. Az élőfüves nagypályánkhoz lelátóval is terveztünk, hogy a szurkolóink számára
helyet biztosítsunk a mérkőzéseink alkalmával. Szintén az ő kényelmüket szolgálja a beszerezni kívánt illemhelyiség (WC, piszoár). A Főnix Parkban egy strandröplabda pályát szeretnénk
kiépíteni. Jelenleg nem található ilyen pálya Székesfehérváron. Korábban a strand területén tartották a mérkőzéseket, azonban az ott folyó átalakítások miatt a pálya megszűnt.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programunk megvalósítását 2018. július 1-je és 2019. június 30-a között tervezzük megvalósítani. Először a sporteszközök, sportelszerelések beszerzését tervezzük. A lelátót
és az eredménykijelzőt is az évad kezdetekor szeretnénk üzembe helyezni. A busz vásárlását januárra tervezzük. A rendezési költségek szinte az egész évadot lefedik (Bozsik tornák ősszel és
tavasszal is, téli kupák). A műfű cseréket a tavasz beköszöntével szeretnénk végrehajtani. A pályakarbantartó gépeket is ekkor szeretnénk megvásárolni. A személyszállítási költségek az évad
során folyamatosan jelentkeznek, a sportszakemberünk béréhez hasonlóan. A tornákra vonatkozó nevezési díjakkal is folyamatosan kell számolnunk. A strandröplabda pálya építési
munkálatait a tavasz beköszöntével szeretnénk majd elindítani. A honlapfejlesztés költségei havi szinten realizálódnak.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Főnix Gold FC Utánpótlásnevelő Sportegyesület sportfejlesztési programja teljes egyezőséget mutat a Magyar Labdarúgó Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával. Egyesületünk kizárólag
utánpótlás-neveléssel foglalkozik. A korosztályainkat kinövő, így csapatunkat elhagyó játékosok magasabb osztályú hazai és külföldi klubokba, korosztályos válogatottakba kerülnek,
kiemelkedő arányban. Annak érdekében, hogy általános iskolás korra, már minél inkább szakmai munkát tudjunk folytatni játékosainkkal, szupermini csoportot is létrehoztunk, egy évvel ezelőtt.
Tevékenységünkkel hozzájárulunk, hogy a jövő magyar labdarúgása minél színvonalasabb és eredményesebb legyen!

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Az általunk végzett tevékenység, pozitív hatást gyakorol a társadalomra. A rendszeres sportolás egészségre nevel és egészséget ’’ad’’. Segít megelőzni a túlsúly kialakulását, vagy épp
csökkenthető ez a probléma általa. A korábbi sportfejlesztési programoknak köszönhetően, olyan gépeket is vásárolhattunk, amelyekkel sportolóink állapotfelmérését elvégezhetjük. Így
professzionális és egyedi edzésprogramokat állíthatunk össze számukra. Az infrastrukturális beruházásaink, fejlesztéseink számos embernek adnak munkát.Hozzájárulnak a gazdaság
élénkítéséhez, így gazdasági szempontból is pozitív a mérleg. Minden évben a TAO támogatások elmaradása jelenthetné a legnagyobb problémát. Azonban munkánk során, és az elért
eredményeknek köszönhetően, számos céggel ápolunk jó kapcsolatot, akik szívesen ajánlják fel társasági adójukat munkánk segítése érdekében.

2018-04-30 21:19

5 / 34

be/SFP-22467/2018/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-04-30 21:19

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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

Benchmark

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszköz

kisbusz (9 fős) új

nincs

db

1

11 692 000
Ft

11 692 000 Ft

Pályakarbantartó gép

homokszóró

nincs

db

1

3 616 960 Ft

3 616 960 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozék nélkül

nincs

db

1

12 379 960
Ft

12 379 960 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

300 000 Ft

db

2

300 000 Ft

600 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

150 000 Ft

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

nincs

nm

828

745 Ft

616 860 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

nincs

db

4

1 244 600 Ft

4 978 400 Ft

Informatikai beruházás

honlap készítés, fejlesztés

150 000 Ft

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft
34 184 180 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

A személyszállítási költségeinket szeretnénk mérsékelni azáltal, hogy saját buszt vásárolunk.

homokszóró

Pályáink karbantartásához szükséges eszköz.

fűnyírótraktor tartozék nélkül

Pályáink karbantartásához szükséges eszköz.

számítógép, laptop

Az egyesületünk játékos- és csapatlétszámának megnövekedése indokolja az adminisztratív munkatárs alkalmazását. Az ő munkájához pedig
elengedhetetlen egy számítógép beszerzése.

nyomtató

Az egyesületünk játékos- és csapatlétszámának megnövekedése indokolja az adminisztratív munkatárs alkalmazását. Az ő munkájához pedig
elengedhetetlen egy nagyobb kapacitású nyomtató beszerzése.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A Főnix Parkban található pályáinkat labdafogó hálókkal kell ellátnunk. Az elhasználódottakat pedig lecserélnünk.

eredményjelző (nem beépített)

Két műfüves kispályánkat, illetve a műfüves nagypályánkat és az élőfüves nagypályánkat szeretnénk egy-egy eredményjelzővel felszerelni.

honlap készítés, fejlesztés

Fontos a nyilvánosság biztosítása, ezt a pályázati kiírás is megköveteli, illetve a toborzási folyamatoknak is elengedhetetlen része.

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

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
23 708 946 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
244 422 Ft

Közreműködői díj
488 844 Ft

Teljes támogatás (Ft)
24 442 212 Ft

Önrész (Ft)
10 475 234 Ft

Elszámolandó összeg
34 673 024 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
34 917 446 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

2018-04-30 21:19

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve

7 / 34

be/SFP-22467/2018/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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)

Pályafelújítás

műfüves kispálya felújítása

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

9 076 868 Ft

Pályafelújítás

műfüves kispálya felújítása

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

9 076 868 Ft

Pályafelújítás

műfüves kispálya felújítása

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

9 076 868 Ft

Pályaépítés

műfüves nagypálya építés

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

4 300 000 Ft

Pályaépítés

strandfutball pálya építés

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

4 478 401 Ft

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya felújítása

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

3 589 020 Ft

Pálya
világítás

pályavilágítás kiépítése kis
műfű

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

5 994 400 Ft

Pálya
világítás

pályavilágítás kiépítése kis
műfű

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

5 994 400 Ft

Vizesblokk
beruházás

vizesblokk épület bővítése

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

2 819 400 Ft

Pályainfrastr. bőv.

palánk
építése/felújítása/cseréje
(beépített)

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

4 795 520 Ft

Pályainfrastr. bőv.

lelátó építése

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

8 059 420 Ft

67 261 165 Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Érintett ingatlan

Indoklás

műfüves kispálya felújítása

FŐNIX GRUND A

Pályáink 15 éve kaptak műfű borítást. Ezek mára cserére szorulnak.

műfüves kispálya felújítása

FŐNIX GRUND B

Pályáink 15 éve kaptak műfű borítást. Ezek mára cserére szorulnak.

műfüves kispálya felújítása

FŐNIX GRUND C

A kinti pálya borítása is 10 éves, az időjárási viszonyoknak is kitett. Időszerű a cseréje.

műfüves nagypálya építés

FŐNIX Park III.

A 100x55 m-es pályánkat szeretnénk 105x60 m-re bővíteni. Sok csapatunk van, a megfelelő edzésszám
elérésének érdekében, minél több helyet kell biztosítanunk számukra.

strandfutball pálya építés

FŐNIX Park IV.

Székesfehérváron eddig egyetlen strandlabdarúgó pálya volt fellelhető. Azonban a strandot érintő felújítások
során ez megszűnt. A bajnokságok megtartása érdekében, szeretnénk létesíteni egy ilyen pályát a Főnix
Parkban. Valamint, mi is szeretnénk strandlabdarúgó csapatokkal bővülni.

élőfüves nagypálya felújítása

FŐNIX Park I.

A csapat- és gyereklétszámoknak köszönhetően a pályáink folyamatosan használódnak. Szeretnénk
állapotukat rendszeresen minőségi szinten tartani. Ezért szeretnénk felújítani a nagy élőfüves pályánkat.

pályavilágítás kiépítése kis műfű

FŐNIX GRUND A

Pályáink talaja mellett a világításuk is korszerűtlenné vált mára. Ezért szeretnénk lecserélni.

pályavilágítás kiépítése kis műfű

FŐNIX GRUND B

Pályáink talaja mellett a világításuk is korszerűtlenné vált mára. Ezért szeretnénk lecserélni.

vizesblokk épület bővítése

Főnix Park

Az csapatok számának bővülésével az események is gyarapodnak. Ez megköveteli az illemhelyiségek
számának sokszorozását.

palánk építése/felújítása/cseréje
(beépített)

FŐNIX Park IV.

A strandlabdarúgó pálya köré szükséges az építése.

lelátó építése

FŐNIX Park I.

A nagy élőfüves pályánkhoz szeretnénk ülőhelyet biztosítani vendégeink, szurkolóink számára.

2018-04-30 21:19
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2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

műfüves kispálya felújítása

Kicsi mf.p.

8000
Székesfehérvá
r
Gombócleső
u.
Hrsz. 4054/1

4054/1

Pályaméret

40x20

Bérelt

Pályafelújítás

műfüves kispálya felújítása

Kicsi mf.p.

8000
Székesfehérvá
r
Gombócleső
u.
Hrsz. 4054/1

4054/1

Pályaméret

40x20

Bérelt

Pályafelújítás

műfüves kispálya felújítása

Kicsi mf.p.

8000
Székesfehérvá
r
Gombócleső
u.
Hrsz. 4054/1

4054/1

Pályaméret

40x20

Bérelt

Pályaépítés

műfüves nagypálya építés

Nagy mf.p

8000
Székesfehérvá
r
Névtelen u.
Hrsz. 7616/13

7616/3

Pályaméret

100x55

Bérelt

Pályaépítés

strandfutball pálya építés

Egyéb

8000
Székesfehérvá
r
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3.

7616/3

Pályaméret

37x28

Bérelt

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya felújítása

Nagy f.p.

8000
Székesfehérvá
r
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3.

7616/3

Pályaméret

120x70

Bérelt

Pálya világítás

pályavilágítás kiépítése kis műfű

Kicsi mf.p.

8000
Székesfehérvá
r
Gombócleső
u.
Hrsz. 4054/1.

4054/1

Lux

350

Bérelt

Pálya világítás

pályavilágítás kiépítése kis műfű

Kicsi mf.p.

8000
Székesfehérvá
r
Gombócleső
u.
Hrsz. 4054/1

4054/1

Lux

350

Bérelt

Vizesblokk
beruházás

vizesblokk épület bővítése

Egyéb

8000
Székesfehérvá
r
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3

7616/3

Nem
releváns

4

Bérelt

Pálya-infrastr.
bőv.

palánk építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Egyéb

8000
Székesfehérvá
r
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3.

7616/3

Nem
releváns

128

Bérelt

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

Nagy f.p.

8000
Székesfehérvá
r
Névtelen u.
Hrsz. 7616/3

7616/3

kapacitás(fő)

300

Bérelt

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2018/19 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

U13

Strandfutball pálya

Teljes pálya

6

10

U15

Strandfutball pálya

Teljes pálya

6

10

U17

Strandfutball pálya

Teljes pálya

6

10

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

2018-04-30 21:19
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2018/19 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.

46 649 981 Ft

480 928 Ft

961 855 Ft

48 092 763 Ft

20 611 184 Ft

68 223 020 Ft

68 703 948 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-04-30 21:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

3

Aktív

U7

u7_csapat_2

3

Aktív

U9

u9_csapat_1

5

Aktív

U9

u9_csapat_2

5

Aktív

U11

u11_csapat_1

7

Aktív

U11

u11_csapat_2

7

Aktív

U11

u11_csapat_3

7

Aktív

U11

u11_csapat_4

7

Inaktív

U13

u13_csapat_1

9

Aktív

U13

u13_csapat_2

9

Aktív

U13

u13_csapat_3

9

Inaktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

U7_csapat_3

3

Aktív

U7

U7_csapat_4

3

Aktív

U9

U9_csapat_3

5

Aktív

U9

U9_csapat_4

5

Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés

Mennyiség

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

10

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom)

4

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

2

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad)

1

Bozsik sportszer csomag vásárlására (2 millió Ft/csomag)

1

2018-04-30 21:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U15

FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORTEGYESÜLET U15

18

Országos II. 1.

Országos I.

Aktív

U14

FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORTEGYESÜLET U14

18

Országos II. 1.

Országos I.

Aktív

U19

FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORTEGYESÜLET U19

18

Országos III. 2.

Országos II. 2.

Aktív

U17

FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORTEGYESÜLET U17

18

Országos III. 2.

Országos II. 2.

Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve
Főnix U16

Létszám
18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Országos II. 2.

Státusz
Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-04-30 21:19

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-04-30 21:19

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U13

Főnix futsal U13

5

Futsal up torna

Aktív

U15

Főnix futsal U15

5

Megyei bajnokság

Aktív

U17

Főnix futsal U17

5

Megyei bajnokság

Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-04-30 21:19

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-04-30 21:19

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2018. nyár

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

U12

Főnix U12

10

Egyéb strandfoci

Aktív

U14

Főnix U14

10

Egyéb strandfoci

Aktív

U16

Főnix U16

10

Egyéb strandfoci

Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-04-30 21:19

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 7 830 000 Ft
Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:
Produktivitási bónusz korrekció: 12 804 000 Ft

ELN-22/2018 (04.12) számú határozat:
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakban életbe lépő új támogatás-elosztási elvek miatt a sportszervezetek által realizálható
támogatáscsökkenés mértékét a sportszervezetek fenntartható gazdálkodása érdekében átmenetileg kompenzálja.
Ennek értelmében amennyiben egy sportszervet részére az utánpótlás-nevelés támogatás jogcímen jóváhagyásra kerülő összeg a 2017/2018-as bázis időszakban érvényes aktivitás
(csapatszám és bajnoki osztályok) alapján számítva a 2018/2019-es támogatási időszakra az előző évi támogatás a férfi nagypályás labdarúgás vonatkozásában 85%-a alá csökkenne, úgy a
tárgyidőszaki támogatás összegét a bázisévi számított támogatás 85%-ában kell meghatározni. A kompenzáció megállapítása során, az MLSZ-en keresztül jóváhagyott összes (látványcsapatsport és költségvetési) támogatásnak az együttes összegét kell figyelembe venni
85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

2018-04-30 21:19
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Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

3 fő

900 000 Ft

u7_csapat_2 (N)

U7

3 fő

600 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

5 fő

900 000 Ft

u9_csapat_2 (N)

U9

5 fő

600 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

7 fő

800 000 Ft

u11_csapat_2 (N)

U11

7 fő

600 000 Ft

u11_csapat_3 (N)

U11

7 fő

600 000 Ft

u11_csapat_4 (N)

U11

7 fő

u13_csapat_1 (N)

U13

9 fő

800 000 Ft

u13_csapat_2 (N)

U13

9 fő

600 000 Ft

u13_csapat_3 (N)

U13

9 fő

U7_csapat_3 (V)

U7

3 fő

600 000 Ft

U7_csapat_4 (V)

U7

3 fő

600 000 Ft

U9_csapat_3 (V)

U9

5 fő

600 000 Ft

U9_csapat_4 (V)

U9

5 fő

600 000 Ft

Inaktív

Inaktív

Teljes elvi támogatás

8 800 000 Ft

Férfi
FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ
SPORTEGYESÜLET U15 (N)

U15

18 fő

Országos II. 1.

5 600 000 Ft

FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ
SPORTEGYESÜLET U14 (N)

U14

18 fő

Országos II. 1.

5 600 000 Ft

FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ
SPORTEGYESÜLET U19 (N)

U19

18 fő

Országos III. 2.

2 000 000 Ft

FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ
SPORTEGYESÜLET U17 (N)

U17

18 fő

Országos III. 2.

2 000 000 Ft

Főnix U16 (V)

U16

18 fő

Országos II. 2.

12 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

27 200 000 Ft

Férfi futsal
Főnix futsal U13 (V)

U13

5 fő

Futsal up torna

500 000 Ft

Főnix futsal U15 (V)

U15

5 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

Főnix futsal U17 (V)

U17

5 fő

Megyei bajnokság

1 500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

3 500 000 Ft

Strandlabda
Főnix U12 (V)

U12

10 fő

Egyéb strandfoci

200 000 Ft

Főnix U14 (V)

U14

10 fő

Egyéb strandfoci

200 000 Ft

Főnix U16 (V)

U16

10 fő

Egyéb strandfoci

200 000 Ft

Teljes elvi támogatás

600 000 Ft

Bozsik

8 800 000 Ft

Férfi

27 200 000 Ft

Férfi futsal

3 500 000 Ft

Strandlabda

600 000 Ft
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Produktivitási bónusz

7 830 000 Ft

Produktivitási bónusz korrekció

12 804 000 Ft

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

500 000 Ft

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer
Ft/alkalom)

400 000 Ft

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

200 000 Ft

Csoportvezetői díjazásra (573 600
Ft/évad)

573 600 Ft

Bozsik sportszer csomag vásárlására (2
millió Ft/csomag)

2 000 000 Ft

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

64 407 600 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

(UP) kapu 7x2 méter

300 000 Ft

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 5x2 méter

195 000 Ft

db

4

195 000 Ft

780 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 3x2 méter

155 000 Ft

db

6

155 000 Ft

930 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 2x1 méter

25 000 Ft

db

8

25 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

(UP) Olive gyorsaság fejlesztő szett

27 900 Ft

db

5

27 900 Ft

139 500 Ft

Sporteszköz

(UP) gumiszalag

nincs

db

30

900 Ft

27 000 Ft

Sporteszköz

(UP) medicinlabda

nincs

db

5

12 500 Ft

62 500 Ft

Sporteszköz

(UP) medicinlabda

nincs

db

5

15 500 Ft

77 500 Ft

Sporteszköz

(UP) Olive páros rezisztenciás tréner erős

23 500 Ft

db

5

23 500 Ft

117 500 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 7x2 méter

60 000 Ft

db

12

60 000 Ft

720 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 5x2 méter

28 000 Ft

db

6

28 000 Ft

168 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 3x2 méter

26 000 Ft

db

10

26 000 Ft

260 000 Ft

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

220

10 000 Ft

2 200 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés mez

10 000 Ft

db

170

4 534 Ft

770 780 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés nadrág

6 000 Ft

db

170

3 626 Ft

616 420 Ft

Sportfelszerelés

(UP) Bozsik sportszercsomag

nincs

db

1

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

db

170

2 419 Ft

411 230 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés mez

10 000 Ft

db

170

4 534 Ft

770 780 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés nadrág

6 000 Ft

db

170

3 626 Ft

616 420 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

db

170

2 419 Ft

411 230 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edzőmelegítő

13 000 Ft

db

170

13 000 Ft

2 210 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) utazómelegítő

17 000 Ft

db

170

17 000 Ft

2 890 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző póló

9 000 Ft

db

170

7 861 Ft

1 336 370 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

170

6 648 Ft

1 130 160 Ft

Sportfelszerelés

(UP) széldzseki

14 000 Ft

db

170

14 000 Ft

2 380 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sporttáska

15 000 Ft

db

170

8 465 Ft

1 439 050 Ft

Sporteszköz

(UP) Olive páros rezisztenciás tréner médium

22 900 Ft

db

5

22 900 Ft

114 500 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Vitamin

Megnevezés
izotóniás ital

Benchmark
nincs

Mennyiségi egység
csom

Mennyiség

Egységár

200

300 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
60 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Főnix Grund műfüves csarnok

Kispálya világítással

Megyei jogú város

14 000 Ft

140

12

23 520 000 Ft

Főnix Park

Nagypálya

Megyei jogú város

17 000 Ft

20

4

1 360 000 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Főnix Grund
műfüves csarnok

Egyesületünk korosztályos csapatainak száma illetve képzési rendszerünk felépítése teszi szükségessé a kisméretű pályák bérlését.

Főnix Park

Egyesületünk csak egy nagyméretű füves pályával rendelkezik, amit nem megfelelő időjárási körülmények esetén, illetve a téli időszakban nagyméretű műfüves pálya
bérlésével kell helyettesítenünk az edzések és a bajnoki mérkőzések idejére.
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2018/19 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

300002249

EKHO

80

12

40 000 Ft

7 800 Ft

573 600 Ft

Egyéb

Gondnok

Normál

160

12

150 000 Ft

31 500 Ft

2 178 000 Ft

Egyéb

Adminisztrátor

Normál

160

12

150 000 Ft

31 500 Ft

2 178 000 Ft

Egyéb

Sportszervező

Normál

160

12

150 000 Ft

31 500 Ft

2 178 000 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Gondnok

Pályáink környezetének rendben tartására, illetve a játékosterek állapotának karbantartására szeretnénk alkalmazni egy főt teljes állásban.

Adminisztrátor

Az egyesületünk adminisztratív terhei olyannyira megnövekedtek az elmúlt években, hogy a naprakészség garantálása érdekében, szükségünk van
egy adminisztratív munkatársra.

Sportszervező

A rendezvények (kupák, bajnoki fordulók, egyéb egyesületi események) megszervezéséhez, valamint a csapat mindennapos ügyeinek intézéséhez is
szükségünk van egy sportszervezőre.

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

300002249

Képesítés
UEFA B

Foglalkoztatott korosztály
U15

Edzésidő (óra/hét)
12

Foglalkoztatott gyerekek száma
20

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

23 078 940 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

60 000 Ft

Személyszállítási költségek

13 140 540 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

900 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

24 880 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 107 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

69 417 080 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
62 282 745 Ft

2018-04-30 21:19

Ell. szerv. fiz. díj
642 090 Ft

Közreműködői díj
1 284 180 Ft

Teljes támogatás (Ft)
64 209 015 Ft

Önrész (Ft)
7 134 335 Ft

Elszámolandó összeg
70 701 260 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
71 343 350 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-04-30 21:19

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
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-04-30 21:19

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

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

488 844 Ft

488 844 Ft

244 422 Ft

733 266 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

961 855 Ft

961 855 Ft

480 928 Ft

1 442 783 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 284 180 Ft

1 284 180 Ft

642 090 Ft

1 926 270 Ft

Összesen

2 734 879 Ft

4 102 319 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítésével, az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja, a sportfejlesztési program elkészítését, a
támogatási igazolási kérelem benyújtását, az előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítését, valamint az esetleges változás-bejelentési és programmódosítási
dokumentáció összeállítását is. Ezen feladatok ellátásáért, a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítésével, az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja, a sportfejlesztési program elkészítését, a
támogatási igazolási kérelem benyújtását, az előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítését, valamint az esetleges változás-bejelentési és programmódosítási
dokumentáció összeállítását is. Ezen feladatok ellátásáért, a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítésével, az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja, a sportfejlesztési program elkészítését, a
támogatási igazolási kérelem benyújtását, az előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítését, valamint az esetleges változás-bejelentési és programmódosítási
dokumentáció összeállítását is. Ezen feladatok ellátásáért, a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk.
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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: Székesfehérvár, 2018. 04. 30.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Bolla 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 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 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 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: Székesfehérvár, 2018. 04. 30.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Bolla László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó FŐNIX-GOLD FC. UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ EGYESÜLET (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a FŐNIX-GOLD FC. UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ EGYESÜLET (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 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: Tagdíj, önkormányzati támogatás, kiegészítős sportfejlesztési támogatás

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 (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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: Székesfehérvár, 2018. 04. 30.

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

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

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

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak

minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 08:40:25
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 08:44:35
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:
2018-04-24 12:11:58
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:
2018-04-30 17:23:32
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 16:25:07

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-30 21:18:55
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 16:24:23
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 08:45:07
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 08:46:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-30 17:22:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-30 21:15:32
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-30 21:15:42
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: 11
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 16:26:49
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 08:57:33
Feltöltés / Megtekintés

2018-04-30 21:19

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.
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Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-04-29 08:57:01

Kelt: Székesfehérvár, 2018. 04. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

-100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

70 358 927 Ft

725 350 Ft

1 450 699 Ft

72 534 975 Ft

31 086 418 Ft

102 896 044
Ft

103 621 394 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

23 708 946 Ft

244 422 Ft

488 844 Ft

24 442 212 Ft

10 475 234 Ft

34 673 024 Ft

34 917 446 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

46 649 981 Ft

480 928 Ft

961 855 Ft

48 092 763 Ft

20 611 184 Ft

68 223 020 Ft

68 703 948 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

62 282 745 Ft

642 090 Ft

1 284 180 Ft

64 209 015 Ft

7 134 335 Ft

70 701 260 Ft

71 343 350 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

132 641 672 Ft

1 367 440 Ft

2 734 879 Ft

136 743 990 Ft

38 220 753 Ft

173 597 304
Ft

174 964 744 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 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)
alairasi_1524984275.jpg (Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2018-04-29 08:44:35) b6d7701019363e8c953aa31ef81e848c4fe680609ed49e8c81d46077e22b6988
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
dok1_1525115732.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2018-04-30 21:15:32) e157910f57f4038d223a563f75adb10ee9614aa4b65fc0292e272e75476076f6
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
dok1_1525115742.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2018-04-30 21:15:42) e157910f57f4038d223a563f75adb10ee9614aa4b65fc0292e272e75476076f6
Egyéb dokumentumok
szoboszlaizsolt_vegzettseg_1525115935.jpg (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2018-04-30 21:18:55) f58c877a5a3f449c74d8ae5639a98469aac2fa7a299ff5ba17c8c957920ee9de
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
taonyilatkozat_1525011907.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-04-29 16:25:07) df9f940cbf9272ccb7f63c9bcfbac1b43375dd68190484558a5de13e1e5eb77f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat2018425_1524984025.pdf (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2018-04-29 08:40:25) 838294d150c45125e875a0d56dc7db3f5711973cfc21048c29545c3aa9d8205b
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
elj.dij_1525101812.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2018-04-30 17:23:32) a1d03bc47dddacc9309efbb15898f7560884653015b992bf8f7d9491580c532e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_22467_201_1524564718.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-24 12:11:58) f9119793a7a12eddf57b5fe849308dbcbee7f0e39d873364176621c3ff2939fb
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
fonixupse-transitcustomtourne_1524985021.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2018-04-29 08:57:01) f619b95854049e52323023f02ea699de7ae47f4b979bbeac4110bc51ac19179e
muszakileiras2016_1524984428.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2018-04-29 08:47:08) 1fdfcbc059ebae5a0b9b4341b767f11a154c5d2b5d81f828ea67d4bd1d31c4da
lelato_1524984437.pdf (Szerkesztés alatt, 810 Kb, 2018-04-29 08:47:17) 9dae73e011b21305997474d76db0f58ebbdde78334987d94a4b15f0374ec4e8f
sporthalokapuhalokezilabdahalo_1524984497.pdf (Szerkesztés alatt, 588 Kb, 2018-04-29 08:48:17) 13ce8b7b89131faedc4a42173b6f032d3ad51127a9556a0f79fd3d7c1eed334d
fonixgoldfc_wc_1524984513.doc (Szerkesztés alatt, 523 Kb, 2018-04-29 08:48:33) fbf41e190191e716644e30befaf6f7e524b105e2ee08dcae60e4f2bb73bfce29
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hatosaginyilatkozat2018.jp_1525101758.jpg (Szerkesztés alatt, 665 Kb, 2018-04-30 17:22:38) fa311fc6a6358f38cbd66d2559e8324ae189bde1662be3e2c055cbe8d1cc2a18
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
hatosaginyilatkozat2018.jp_1524984377.jpg (Szerkesztés alatt, 665 Kb, 2018-04-29 08:46:17) fa311fc6a6358f38cbd66d2559e8324ae189bde1662be3e2c055cbe8d1cc2a18
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
koronanyilatkozat_1524984753.pdf (Szerkesztés alatt, 559 Kb, 2018-04-29 08:52:33) 075077c6f9e46959b563cc252c05fa80823348e48536a82f82aaa0c7aa8dd34d
20180429_130517_1525011863.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-29 16:24:23) 2708c868b8b05b00afca7c38c1aa5d9f43cc03f6d676847fcd69244559bb0734
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
foldhivataliinformaciosrendszer4_1524984297.pdf (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2018-04-29 08:44:57) e222d30a7ed7912cf3a26ff80af7c4b4692a235014a6a73a006ddfe9ac4268b2
foldhivataliinformaciosrendszer7_1524984307.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2018-04-29 08:45:07) 6d42e2ada9b90d9ecda4a2f2399f9f5b1a0ad6d71fe9994b71f6c6c257f24c55
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatmufucsere_1525012009.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2018-04-29 16:26:49) 3ef91779d3371ce1bd50f05625d4ad80e0b0df6dbe8f72a56f0d6e63bc1af32c
lelato_1524984551.pdf (Szerkesztés alatt, 810 Kb, 2018-04-29 08:49:11) 9dae73e011b21305997474d76db0f58ebbdde78334987d94a4b15f0374ec4e8f
154ferohelyes5sorosne_1524984563.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2018-04-29 08:49:23) f9b53b6e26cc12e1f54a808cb44eb2731156757ec447c66ee79cab9c0f456ca7
muszakileiras2016_1524984571.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2018-04-29 08:49:31) 1fdfcbc059ebae5a0b9b4341b767f11a154c5d2b5d81f828ea67d4bd1d31c4da
c2010_1524984577.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2018-04-29 08:49:37) 495af6b3579c42d863a115b3aa205fb20ede52483f22536f7130a2b675b582c0
img_2196.jp_1524984593.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-29 08:49:53) bb30b95e9d8963e03f4bdebf073d87194b562f38b137b574b70b155e2c11ed4b
aluminiumstrandfocikapualuminiu_1524984611.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2018-04-29 08:50:11) 9647baff72d2f6433a5eb7673b9ba7a697c2cbd67c4170e75ab25c8b03b4c9b5
arajanlatfonixgoldfcstrandfoci_1524984619.xlsx (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2018-04-29 08:50:19) 70c060a93deec5dd82d2a2b4f094781e578d6ab0309571007724291344b1ddf6
fuvespalyafelujitas_1524984632.pdf (Szerkesztés alatt, 476 Kb, 2018-04-29 08:50:32) 79a06242653a828f090af21a99840d594cad8fbe123b27370256a535fa22118a
palyavonalstrandfoci_1524984639.pdf (Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2018-04-29 08:50:39) a630f805c6aa8973668ae0b6c6c96d2850f2d834dba4ff4dac468f1ec0dcc8f4
sporthalokapuhalokezilabdahalo_1524984652.pdf (Szerkesztés alatt, 588 Kb, 2018-04-29 08:50:52) 13ce8b7b89131faedc4a42173b6f032d3ad51127a9556a0f79fd3d7c1eed334d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras2016_1524985053.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2018-04-29 08:57:33) 1fdfcbc059ebae5a0b9b4341b767f11a154c5d2b5d81f828ea67d4bd1d31c4da
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