
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Somlószőlősi Somló Sport Club Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Somló SC

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  173102

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Nincs

Adószám  18933644-1-19

Bankszámlaszám  73600091-15907996-

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 Tagi kölcsön, Szponzori 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  8483  Város  Somlószőlős

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  utca

Házszám  4/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  8483  Város  Somlószőlős

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  utca

Házszám  4/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 320 11 36  Fax  

Honlap  http://somloszolos.hu/  E-mail cím  somepinfo@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Kiss János Bálint

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 320 11 36  E-mail cím  somepinfo@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács Szilvia +36 30 199 22 93 sooskovacsszilvia@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

Megj.

Élőfüves nagypálya Nagy f.p. 8483
Somlószőlős
Rákóczi u
4/a

653/6 104x68 Saját 40 0 Ft 10
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0,4 MFt 0,3 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0,15 MFt 0,15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 7,5 MFt 6 MFt 20 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 8,9 MFt 7,45 MFt 22,15 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 2 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,3 MFt 0,3 MFt 0,4 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,2 MFt 0,1 MFt 0,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,6 MFt 0,8 MFt 1 MFt

Összesen 1,3 MFt 1,4 MFt 4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 536 771 Ft 30 020 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 295 199 Ft 185 904 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

7 049 345 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 999 795 Ft 39 996 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

Somlószőlősi Somló Sport Klub Egyesület 2002. májusában bejegyzett közhasznú szervezet. Az egyesület a megalakulásakor a labdarúgás sport népszerűsítését tűzte ki célul. Az
Egyesületünk a Somlószőlős Község Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát és öltözőt használja a sportolásra. Az öltöző épülete felújításra szorul. A sportpályák (nagy füves pálya és kis
füves pálya) viszonylag jó állapotban lévő területek, amelyek a labdarúgás célját szolgálják. A Sportegyesületünk egy felnőtt csapattal rendelkezik, akik a megyei 3. osztályában játszanak. A
felnőtt csapat a tavalyi évadot a 1.helyen zárta. Az egyesületnek jelenleg más szakosztálya nincs. Somlószőlős térségében nincs más olyan sportlétesítmény, ahol a helyi és térségi sportolni
vágyó emberek találkozhatnak, tornákat rendezhetnek, ezért szeretnénk ezt a mikrotérségi központi sportközponti szerepet felvállalni. A támogatásoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik a
sport központ és ezáltal emelkedik a település értéke is. 

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

Komplex programunk első és legfontosabb pontjaként az öltöző felújítását tervezzük. Az önkormányzat tulajdonában lévő, a sport által használt épületnek nincs használatba vételi engedélye.
Az épületben nincs kiépítve semmilyen fűtési lehetőség, nincs kémény sem. Az ingatlan társadalmi munkából épült ezelőtt 10 évvel. Sajnos a pénzhiány meglátszik az épület kivitelezési
munkáin. A könnyített tetőszerkezet súlyos károsodást szenvedett a széllökések miatt, néhány helyen életveszélyes. A mennyezeti gipszkarton pár alkalommal elázott, teljesen
összerepedezett. Az épületben többször volt elfagyás, amely súlyos károkat okozott a szerelvényekben. A padozat víz szigetelése elmaradt. Az aljzat szinte mindenütt megsüllyedt. Az épület
felújításával egy korszerű, biztonságos, fűthető sportingatlan állna a térség rendelkezésére. A felújításon túl - ha már a tetőszerkezet felújítására sor kerül - az épületet ki szeretnénk bővíteni,
az eredeti tervek szerint egy emelet kerülne az ingatlanra. Jelenleg két öltözőnk van, melyben egyidejűleg összesen 2-2 csapat öltözik. Nincs külön férfi és női bírói öltözőnk. A szertározási
lehetőségek nincsenek megoldva. Több eszközt szereztünk be az évek során TAO támogatásból, melyeknek szeretnénk az épületen belül raktározási lehetőséget biztosítani. A harmadik fő
dolog a fűtés korszerűsítése. Ezt a modern kornak megfelelően megújul energiából szeretnénk megoldani, ezzel is csökkentve a rezsi költségeket. Szeretnénk egy multifunkciós 21. századi
öltözőt létrehozni amely megfelel a mai kor igényeinek. Akik a Somló hegy lábához érkeznek a közösségi térnek köszönhetően, elfoglaltságot találhatnak és egy gyönyörű környezetben
sportolhatnak. A sportöltöző felújításával nem csak a helyi labdarúgók igényeit szolgálnánk ki, hanem a környék településeinek futballistáit is, hiszen több kupát és tornát rendezünk. Az öltöző
így alkalmas magasabb osztályú csapatok fogadására is. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az építési beruházás megvalósításának időtartama: 2017.07.01. - 2018.07.01. (12 hónap). A megvalósításra szánt időintervallumban teljes biztonsággal megvalósítható az építési beruházás
(időjárási, esetlegesen kivitelezői akadályoztatás ellenére is). A saját forrás összegét az egyesületi tagok, illetve támogató vállalkozások által befizetett összegből finanszírozzuk. 

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

Átfogó célok: -Szervezett versenyeztetés felnőtt bajnokságokban - Csoportok: felnőtt labdarúgó csapat, utánpótlás csapat (42 fő, 14-45 éves korosztály) - Versenyeztetésen kívül: szervezett
tornákon, felkészülési tornákon való részvétel területi, megyei, esetleg országos szinten. - - Saját labdarúgó események rendezése. - Területi tornák szervezése, bekapcsolódás az országos
rendezvényekre. - A tárgyi feltételek folyamatos biztosítása: Sport felszerelések biztosítása, tisztítás tárolás,kiegészítő eszközök beszerzése, pótlása. - Utánpótlás csapat megalakítása,
folyamatos versenyeztetése. - Térségi közösségépítés a sportrendezvények által. Ingatlan beruházás több ütemben. Minden egyes fejlesztést a MLSZ által meghatározott alapelveknek
megfelelően határoztuk, határozzuk meg. A folyamatos fejlődés a TAO támogatásoknak köszönhetően megalapozza és versenyképessé teszi egyesületünket a régióban. 

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

Az egyesület legfőbb célként a község fiataljainak egészséges életmódra történő nevelését, a szabadidős és hobbitevékenység keretében az ifjúság hasznos szabadidő eltöltését, a
szenvedélymentes életre való nevelést és lehetőségeihez mérten a versenysportban való aktív részvételt tűzte ki. Az egyesület jelenleg 42 fő felnőtt taggal rendelkezik, feladatunk a magyar
labdarúgás népszerűsítése, az igazolt játékosok számának növelése. Kiemelt célként kezeljük, hogy az egyesületünk utánpótlás korosztályos csapatba összegyűjtse a lehetséges játékosokat
és indítsa a megyei, regionális versenyeken. A sportöltöző felújításával és kibővítésével egy mai kornak megfelelő, korszerű labdarúgó térségi futballcentrum jön létre, ezzel a és térségi
társadalom kapcsolatépítési készsége is nő, élhetőbbé válhat a község. A megyei 2.osztályba való feljutás esetén U-19-es tartalék csapatot kell kiállítanunk. Ennek 2017-ben reális lehetősége
van, mivel vezetjük a megyei 3.osztályos bajnokságot. Célunk a fiatalítás ,mivel az utánpótlás nevelés nélkül kisebb a társadalmi elismertségünk. A fiatalabb korosztály bevonása térségi
szükségszerűség, hiszen a környék hátrányos helyzetű gyermekeinek lehetősége nyílik kis utazási távolságon belül egy modern minden igényt kielégítő sport centrumba versenyszerűen
játszani. A közösség formáló hatása a sporton keresztül sokkal befogadóbb és gyorsabb integrálásra ad lehetőséget.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

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

Pályakarbantartó gép fűkasza db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai beruházás hangosítás (nem kiépítéssel) db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény nm 60 25 000 Ft 1 500 000 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

2 150 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

fűkasza Fontos lenne egy fűkasza beszerzése, mely alapvető eszköze a pálya megfelelő karbantartásának, mert olyan helyeken használható, ahol
esetlegesen a traktor nem fér el. Így elkerülhető lenne a pálya amortizációja.

hangosítás (nem kiépítéssel) A létesítményen belül tartózkodók részére szeretnénk tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást adni a mérkőzéssel kapcsolatos
eseményekről.

öltöző szekrény A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés és sporteszköz.

eredményjelző (nem beépített) A létesítményen belül tartózkodók részére szeretnénk tisztán látható, megfelelő tájékoztatást adni a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 491 384 Ft 15 368 Ft 30 020 Ft 1 536 771 Ft 658 616 Ft 2 180 020 Ft 2 195 388 Ft

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása 2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 7 000 000 Ft

Öltöző
bővítése

öltöző bővítése 2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 10 000 000 Ft

Tervezési
díj

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 1 000 000 Ft

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása 2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 5 000 000 Ft

23 000 000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző felújítása A 15 éves épületet szeretnénk modernizálni, felújítani. Jelenleg nincs fűtés amit a modern technológiának köszönhetően energiahatékonyan
szeretnénk megoldani. Az épület több helyen megrepedezett, szigetelése nem megfelelő. A wc-t modernizáljuk, női és férfi mellékhelyiségeket külön
alakítjuk ki.

öltöző bővítése Egy térdfal kiépítésével lehetőség nyílik 200 négyzetméter hasznos terület kialakítására is. Itt jönne létre a közösségi tér, 3 új öltöző, és a bírói öltöző,
külön női és férfi zuhanyzókkal.

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

Az engedélyezési és kivitelezési tervekre szükség van a beruházás megvalósíthatósághoz.

öltöző felújítása Napenergia + geotermikus energia fűtés környezetbarát, megújuló energia, mely egyben költséghatékony és hosszútávú fenntarthatóságot is biztosít.
Ezen fűtési rendszer alkalmazása minimalizálja az épület fenntartási költségeit.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása Öltöző 8483
Somlószőlős
Kossuth
653/7

653/7 m2 210 Saját

Öltöző
bővítése

öltöző bővítése Öltöző 8483
Somlószőlős
Kossuth
653/7

653/7 m2 210 Saját

Tervezési
díj

engedélyezési és kivitelezési tervek
készítése

Egyéb 8483
Somlószőlős
Kossuth
653/7

653/7 Nem
releváns

310 Saját

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása Egyéb 8483
Somlószőlős
Kossuth 
653/7

653/7 m2 310 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

öltöző felújítása A sport által használt jelenlegi épületnek nincs használatba vételi engedélye. Az épületben nincs kiépítve semmilyen fűtési lehetőség nincs kémény.
Az épület társadalmi munkából épült ezelőtt 10 évvel. Sajnos a pénzhiány meglátszik az épület kivitelezési munkáin. A könnyített tetőszerkezet súlyos
károsodást szenvedett a széllökések miatt. A mennyezeti gipszkarton teljesen összerepedezett és többször elázott. Az épületben többször volt
elfagyás, amit folyamatos javítás követett.(tönkre ment az öntözőrendszer is) A padozat víz szigetelése elmaradt. Az aljzat szinte mindenütt
megsüllyedt. Elsősorban emiatt az állapot miatt igényeljük a felújítást. A második fontos ok a bővítés. Itt szeretnénk megvalósítani az eredeti tervnek
megfelelő emeleti ráépítést. Jelenleg két öltözőnk van melyben egyidejűleg összesen 2-2 csapat öltözik. Nincs külön férfi és női bírói öltözőnk. A
szertározási lehetőségek nincsenek megoldva. Több eszközt szereztünk be az évek során TAO támogatásból, melyeknek szeretnénk az épületen
belül raktározási lehetőséget biztosítani. A harmadik fé’ dolog a fűtés korszerűsítése. Ehhez nagy szükségünk van egy kazánház kialakítására
tüzelőanyag tárolóval egybeépítve. Szeretnénk egy multifunkciós 21. századi öltözőt létrehozni, amely megfelel a mai igényeknek. A sportöltöző
felújításával nem csak a helyi labdarúgók igényeit szolgálnánk ki, hanem a környék településeinek futballistait is. Hiszen több kupát és tornát
rendezünk. Az öltöző így alkalmas magasabb osztályú csapatok fogadására is.

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

be/SFP-18410/2017/MLSZ

2017-09-11 12:25 8 / 26



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. 9 016 343 Ft 92 952 Ft 185 904 Ft 9 295 199 Ft 3 983 657 Ft 13 185 904 Ft 13 278 856 Ft

Utóf. 6 978 852 Ft 70 493 Ft 0 Ft 7 049 345 Ft 3 021 148 Ft 10 000 000 Ft 10 070 493 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U19 Somló SC U19 22 Egyéb bajnokság Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

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

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

Gyógyszer bemelegítő krém (Egyedi) db 6 3 000 Ft 18 000 Ft

Gyógyszer fagyasztó spray (Egyedi) db 6 3 000 Ft 18 000 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)

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 TANC1300-00268 Normál 80 12 100 000 Ft 22 000 Ft 1 464 000 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1300-00268 MLSZ Grassroots C U19 6 22

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 36 000 Ft

Személyszállítási költségek 662 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 464 000 Ft

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

Összesen 2 162 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

1 939 801 Ft 19 998 Ft 39 996 Ft 1 999 795 Ft 222 199 Ft 2 201 996 Ft 2 221 994 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

30 020 Ft 30 746 Ft 15 368 Ft 45 388 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 185 904 Ft 185 904 Ft 92 952 Ft 278 856 Ft

Utánpótlás-nevelés 39 996 Ft 39 996 Ft 19 998 Ft 59 994 Ft

Összesen 255 920 Ft  384 238 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.
rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program
kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását
biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.
rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program
kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását
biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.
rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program
kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását
biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz
igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Somlószőlős, 2017. 09. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kiss János Bálint (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Somlószőlős, 2017. 09. 11.
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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 Kiss János Bálint (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Somlószőlősi Somló Sport Club Egyesület (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Somlószőlősi Somló Sport Club 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 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: Tagi kölcsön, Szponzori 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 a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Kelt: Somlószőlős, 2017. 09. 11.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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

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

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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)

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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be/SFP-18410/2017/MLSZ

2017-09-11 12:25 23 / 26



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 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 171 299 75%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 17 486 579 Ft 178 813 Ft 215 924 Ft 17 881 315 Ft 7 663 421 Ft 25 365 924 Ft 25 544 737 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 491 384 Ft 15 368 Ft 30 020 Ft 1 536 771 Ft 658 616 Ft 2 180 020 Ft 2 195 388 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 016 343 Ft 92 952 Ft 185 904 Ft 9 295 199 Ft 3 983 657 Ft 13 185 904 Ft 13 278 856 Ft

- ebből utófinanszírozott 6 978 852 Ft 70 493 Ft 0 Ft 7 049 345 Ft 3 021 148 Ft 10 000 000 Ft 10 070 493 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 939 801 Ft 19 998 Ft 39 996 Ft 1 999 795 Ft 222 199 Ft 2 201 996 Ft 2 221 994 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 19 426 380 Ft 198 811 Ft 255 920 Ft 19 881 110 Ft 7 885 620 Ft 27 567 920 Ft 27 766 731 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 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)

alairasicimpeldany_1493547681.pdf (Szerkesztés alatt, 532 Kb, 2017-04-30 12:21:21) 04b85812e7df5cb3422be263b907ef168fd595c0b7a2bf639eaa0f6a7e2c55be

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

lap_1493555015.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-30 14:23:35) b317b6b7b451a31c341f3f0e0cbf634e6cd13ed40c30cbb764ffba569117c936

ures_1505125515.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 12:25:15) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

ures_1505125523.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 12:25:23) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

azelkeszultletesitmeykihasznalts_1493557301.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-30 15:01:41) d0974331c7bfa47ab73a13f0d0f77e32cd50488f00dafdd8235374eb7174bac0

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493557185.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-30 14:59:45) db75a869aeeae274350fb58ff78316cea03a07e24d7209437dd9774370283845

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

kivonat_1493547709.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2017-04-30 12:21:49) ad7910365665d8e6b3113d8d5e5c7b1ff0eee3fe3b14b1e6083fdc2a959b6b8c

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

igazgatasiszolgaltatasidijmlsz_1493557202.pdf (Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2017-04-30 15:00:02) b68dbd3af471bf8174bafd124abaf388a91709791fcb53eb0f31bc45d5731292

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

navnulla_1493547722.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2017-04-30 12:22:02) c6cc9ec387ec4682ac8b476cf42c8e0e722484a6af0ea7ddd59b760a4c955d36

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

lap_1493555013.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-30 14:23:33) b317b6b7b451a31c341f3f0e0cbf634e6cd13ed40c30cbb764ffba569117c936

ures_1505125508.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 12:25:08) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

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

lap_1493555003.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-30 14:23:23) b317b6b7b451a31c341f3f0e0cbf634e6cd13ed40c30cbb764ffba569117c936

lap_1493555008.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-30 14:23:28) b317b6b7b451a31c341f3f0e0cbf634e6cd13ed40c30cbb764ffba569117c936

ures_1505125501.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 12:25:01) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

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

egyuttmukdesimegallapodasonkorman_1493659552.pdf (Szerkesztés alatt, 423 Kb, 2017-05-01 19:25:52) 68f6815f1a35475836aead4b7f6b9a1891c2cbdf06985637c849de65d8ce2f6e

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

lap_1493554999.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-30 14:23:19) b317b6b7b451a31c341f3f0e0cbf634e6cd13ed40c30cbb764ffba569117c936

ures_1505125494.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 12:24:54) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

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

jelzalogjogmlsz-onkormanyzat_1493659517.pdf (Szerkesztés alatt, 528 Kb, 2017-05-01 19:25:17) 3190976ab4cb14ab9645654749e1c0b20a55a69a840e6370084304f6108743b1

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

lap_1493555022.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-30 14:23:42) b317b6b7b451a31c341f3f0e0cbf634e6cd13ed40c30cbb764ffba569117c936

ures_1505125532.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 12:25:32) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

lap_1493555026.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-30 14:23:46) b317b6b7b451a31c341f3f0e0cbf634e6cd13ed40c30cbb764ffba569117c936

ures_1505125538.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-11 12:25:38) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
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