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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

197 777 Ft

3 955 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 675 755 Ft

113 515 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 622 912 Ft

192 458 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

12 803 298 Ft

256 052 Ft

Általános képzés

96 701 Ft

1 934 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A labdarúgás területén fontos feladatunknak tartjuk,hogy az MLSZ stratégiában lefektetett elvek és elvárások mentén olyan labdarúgókat neveljünk akik hosszú távon
képesek lesznek hozzájárulni a magyar labdarúgás irányítói által kitűzött eredményességéhez. Községünkben a gyerekek nagy létszámban és nagy lelkesedéssel
vesznek rész a labdarúgó klub edzésein. Jelenleg helyi viszonylatban több mint 100 utánpótláskorú leigazolt játékosunk van és nagy örömünkre még 50 gyermek
leigazolása folyamatban van. Szervezzünk a helyi óvodai csapatokat, a kicsik képzésére nagy figyelmet kívánunk fordítani hiszen Ők lehetnek a jövő büszkeségeink.
Az általános iskolába közel 180 tanuló jár, melyből szép számmal vesznek részt az edzéseinken. De ennek ellenére fontosnak tartjuk és nagy erőkkel azon vagyunk,
hogy minden iskolást megszólítsunk és népszerűsítsük köztük a helyi futball hagyományainkat. Az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy évről-évre tovább bővüljön
az utánpótlás csapataink létszáma. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen nagy létszámban mozgatjuk meg településünk fiataljait illetve, hogy a környező településekről
is sokan látogatják edzéseinket. Talán mára már elmondhatjuk, hogy ez köszönhető a jó hírünknek, a hátunk mögött hagyott évek kemény munkájának a gyümölcse
ez. Bátran állíthatom, hogy Heréd felkerült Heves megye sport térképére, a szűkebb hazánkban élő sportkedvelő emberekhez eljutott már a hírünk. Az utánpótlás
nevelés első lépcsőfoka a Bozsik egyesületi program, melyben évek óta eredményesen versenyezünk. Ebben az évben az U11/U13-as korcsoportok a Hatvani
körzetbe kerültek, amely egy magasabb színvonalú megmérettetés számunkra. A célunk, hogy a gyermekeknek alternatívát mutassunk az egészséges életmód felé,
megszerettessük a test mozgását, átadjuk a sport által tanulható emberi értékeket. Továbbá, bízunk benne, hogy ezekből a korosztályokból minél több tehetséges
labdarúgót tudunk majd kinevelni a felnőtt futball számára. Az U14-es csapatunk a tavalyi szezonban bajnoki címet ünnepelhetett, a szezon legjobb játékosa címe
szintén herédi labdarúgóhoz került. Idén ebből a korosztályból egy játékosunk bekerült a megye válogatottjai közé. Célunk továbbra is a dobogó valamelyik fokára
felállni. Az ifjúsági csapatainkba a tehetséges saját nevelésű játékosaink mellé minőségi fiatalok érkeztek, többen is ígéretes jövő előtt állnak.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Településünkön egy nagyméretű (110*61 m) élőfüves pálya helyezkedik el a hozzá tartozó kiegészítő létesítményekkel. Ezt használja a helyi labdarúgó klub edzések,
mérkőzések és egyéb sportesemények megtartására. Többek között a megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapatunk, az utánpótlás csapataink illetve a 34 év feletti
bajnokságban indulócsapatunk is. Az utánpótlás csapatokban (U7, U9, U11, U13, U14, U16, U19) több mint 100 leigazolt sportolónk van és jelenleg közel 50 gyermek
leigazolása folyamatban van. A Bozsik programok lebonyolítása is itt történik. A sportpályánk kerítéssel és labdafogó hálóval van körbekerítve, évekkel ezelőtt
világítást építettünk ki, a 2014/15 előminősített TAO pályázat keretében 204 fős lelátó épült. A telek összközműves, víz, villany, gáz, csapadék és szennyvízcsatorna,
elektromos földkábelek és közvilágítás található. A pálya előtt aszfaltozott út és kialakított parkolók állnak rendelkezésre Az öltöző épület 2012/13-ban felújításra
került. A következő években a lelátó fedését és a mellékhelyiségek felújítását tervezzük.Szeretnénk új járdát építeni és a meglévő öltöző épületet kívülről szigetelni,
mely jelentősen hozzájárulna a költségkímélőbb fenntarthatósághoz.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, fejlesztéseket, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2016-17-es
szezonra, 1 éves időtartamra tervezzük. A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk
fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő infrastrukturális, emberi erőforrás és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére,
mind felnőtt mind utánpótlás szinten. Programunk elfogadása esetén a megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk
megvalósulása a következő egy évben fog megvalósulni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunkat, az MLSZ stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése, ennek
keretében nem csupán az aktív, majdan profi játékosok számát kell növelni, de az amatőr és szabadidős futball szereplőinek gyarapodása is elengedhetetlen. Célunk
a tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre való tekintet nélkül. Szakmai
munkánk pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó
rendezvények, tornák szervezésével, az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A jól szervezett edzői/nevelői
munka, a megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás alapja. Ennek érdekében programunk fontos elemének tartjuk egy képzett szakembergárda alkalmazását,
az edzők, edző-pedagógusok anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Elengedhetetlen a pályánk
minőségének javítása valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, stb.) fejlesztése. Továbbá a minőségi futballhoz szükséges eszközök, sport- és egyéb
felszerelések biztosítása a csapatok számára, mind a megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés szempontjából alapvető és elengedhetetlen. A fent
említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség viszonylatában. Ezen
sportfejlesztési koncepció a tavalyi évben beadott programunkkal összhangban áll, és egyes területeken annak folytatása. A sportfejlesztési programban saját
erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen, kistérségben működő önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel egyeztetve, az elvárások és
lehetőségek reális felmérésén keresztül állítottuk össze az elképzeléseket. A fejlesztési programban figyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a
bázisadatokat, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt növekedési célokkal, elvárt eredményekkel arányos
legyen. A programunkban megcélzott eredmények az adottságaink, helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnék a helyi labdarúgás helyzetét pozitív irányba elmozdulni, melynek társadalmi hatásai a következők lehetnek:
Rövidtávon, a sikerek révén valamint a közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, újra érezve az
együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára. Hosszútávon, a labdarúgás
adta rendszeres sportolási lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férfiak és nők egészséges életmódot folytatva, egészségesebb társadalom kialakulását
segíthetik elő. A fentiek megvalósulása esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a közösségeket, tartást is öntudatot ébresztve a
szélesebb rétegekben is.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

edző

Kategória

Képesíté
s

Edző

UEFA B

Adózás
módja

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

40

12

27 057 Ft

5 411 Ft

389 621 Ft

40

12

27 057 Ft

5 411 Ft

389 621 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése
edző

Oklevél azonosítója

Beszerzés folyamatban

3667

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció megnevezése
edző

Indoklás
A szervezetünk felnőtt megye I. csapatánál tölti be az edző posztot. Munkája nélkülözhetetlen egyesületünk működésében.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

191 844 Ft

1 978 Ft

3 955 Ft

197 777 Ft

197 777 Ft

393 576 Ft

395 554 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

fejelő állvány

db

1

180 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

gát

szett

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

20

14 000 Ft

280 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűkasza

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

automata pályaöntöző rendszer

db

1

5 119 149
Ft

5 119 149 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

40

1 500 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet rövid

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

40

4 500 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

40

2 500 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

20

7 500 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

40

900 Ft

36 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

4

9 700 Ft

38 800 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

4

6 500 Ft

26 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

2

9 000 Ft

18 000 Ft

Sportfelszerelés

sapka

pár

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

sportzokni

pár

20

1 500 Ft

30 000 Ft
7 937 949 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

mérkőzésgarnitúra

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

mérkőzéslabda

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

fejelő állvány

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

rúgófal

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

gát

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

cipő élőfüves pályához

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

sporttáska

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

utazómelegítő

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

utazókabát

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

edzőmelegítő

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

széldzseki

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

fűkasza

Pályakarbantartás eszközeit folyamatosan szerezzük be, az idén fűkaszára szeretnénk pályázni mert egyesületünk nem
rendelkezik ilyennel.

automata pályaöntöző
rendszer

Labdarúgó pályánkon nagy gondot fordítunk a korszerű karbantartásra, jelen öntöző rendszerrel nagy előrelépést tennék a fű
minőségének javítására. Nem rendelkezünk ilyen eszközzel. A most meglévő locsolóinak az edzőpályára szeretnénk áttenni.

sportszár

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

aláöltözet hosszú

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

aláöltözet rövid

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

edző póló

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

edző nadrág rövid

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

mérkőzésgarnitúra

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

jelölőmez

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

kapusmez

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

kapusnadrág

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

kapuskesztyű

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

sapka

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

sportzokni

Felnőtt csapatunk hiányos felszerelését és eszközeit szeretnénk pótolni.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 505 483 Ft

56 758 Ft

113 515 Ft

5 675 755 Ft

2 432 466 Ft

8 051 464 Ft

8 108 222 Ft

2016-12-09 09:51
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

Pálya-infrastr. bőv.

lelátó fedése

2016-09-01

2017-06-30

2017-06-30

4 500 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk felújítása

2016-09-01

2017-06-30

2017-06-30

2 000 000
Ft

Pálya-infrastr. bőv.

eredményjelző
(beépített)

2016-09-01

2017-06-30

2017-06-30

1 282 700
Ft

Pálya-infrastr. bőv.

kispadok beépítéssel

2016-09-01

2017-06-30

2017-06-30

1 492 250
Ft

Környezetrendezés

járdaépítés

2016-09-01

2017-06-30

2017-06-30

1 295 400
Ft

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás felújítása

2016-09-01

2017-06-30

2017-06-30

2 887 980
Ft
13 458 330
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

lelátó fedése

Településünkön nagy népszerűségnek örvend a futball csapataink edzéseinek és mérkőzéseinek látogatása. A 2014/15 évi
előminősített TAO pályázat során felépítettük egy 204 fős lelátó, ennek a fedésére szeretnénk most pályázni, így megóvva a
szurkolókat az időjárás viszontagságaitól.

vizesblokk felújítása

Az öltöző mellett található vizesblokk állapota kritikán aluli, szinte nem használható. Ennek teljes felújítását tervezzük, melyhez
kérjük a szövetség hozzájárulását.

eredményjelző (beépített)

Egyesületünk nem rendelkezik semmilyen eredményjelzővel, szeretnénk a pálya elemeket korszerűsíteni és újakat beszerezni.

kispadok beépítéssel

Kispadjaink nagyon régen készültek, az évek alatt elhasználódtak és most ezeket szeretnénk cserélni.

járdaépítés

A sporttelepen évtizedek előtt készítették a burkolatokat. Töredezett, repedezett és hiányos. Szeretnénk biztonságosabbá tenni
mind a szurkolók, mind az egyesületünkben sportoló közel 150 gyermek számára.

pályavilágítás felújítása

Az önkormányzat pályázatának keretében 4-5 évvel ezelőtt edzés szintű pályavilágítást építettek ki, de a várt eredményt nem
érte el a világítás minősége és fényereje. Korszerűsítés keretében használhatóvá tudnánk tenni.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó fedése

Egyéb

3011
Heréd
Sport
4

783/2

Bérelt

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk
felújítása

Öltöző

3011
Heréd
Sport
4

783/2

Bérelt

Pálya-infrastr.
bőv.

eredményjelző
(beépített)

Egyéb

3011
Heréd
Sport
4

783/2

Bérelt

2016-12-09 09:51

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pálya-infrastr. bőv.

kispadok
beépítéssel

Egyéb

3011
Heréd
Sport
4

783/2

Bérelt

Környezetrendezés

járdaépítés

Egyéb

3011
Heréd
Sport
4

783/2

Bérelt

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás
felújítása

Egyéb

3011
Heréd
Sport
4

783/2

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 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

2016/17 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.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

9 334 225 Ft

96 229 Ft

192 458 Ft

9 622 912 Ft

4 124 105
Ft

13 650 788 Ft

13 747 017 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-09 09:51
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

HERÉD LC U19

25

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

HERÉD LC U16

22

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

HERÉD LC U14

15

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

15

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

20

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

20

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-09 09:51

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U11

Heréd LC U11 lány

10

női UP torna

Aktív

U16

Heréd LC U16 lány

18

női UP bajnokság

Aktív

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

2016-12-09 09:51

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U13

Heréd LC U13 futsal

20

futsal UP torna

Aktív

U11

Heréd LC U11 futsal

20

futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

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

2016-12-09 09:51

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-09 09:51

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U14

Heréd LC U14 strand

15

strandfoci

Aktív

U16

Heréd LC U16 strand

22

strandfoci

Aktív

U19

Heréd LC U19 strand

25

strandfoci

Aktív

2016-12-09 09:51
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

bója

db

30

541 Ft

16 230 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

50

1 948 Ft

97 400 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

10

5 411 Ft

54 110 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

40

1 046 Ft

41 840 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

db

10

1 443 Ft

14 430 Ft

Sporteszköz

gumiszalag

db

10

1 443 Ft

14 430 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

2 165 Ft

21 650 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

2

9 019 Ft

18 038 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

2

1 443 Ft

2 886 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

12 626 Ft

12 626 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

2

722 Ft

1 444 Ft

Sporteszköz

síp

db

8

253 Ft

2 024 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

30

3 968 Ft

119 040 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

80

3 247 Ft

259 760 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

80

1 299 Ft

103 920 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

80

722 Ft

57 760 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

80

1 371 Ft

109 680 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

80

505 Ft

40 400 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág hosszú

db

80

1 263 Ft

101 040 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

40

3 535 Ft

141 400 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

80

1 515 Ft

121 200 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

160

361 Ft

57 760 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

10

1 804 Ft

18 040 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

10

1 407 Ft

14 070 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

2 165 Ft

10 825 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú ujjú

db

80

1 804 Ft

144 320 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

20

1 800 Ft

36 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

db

80

361 Ft

28 880 Ft

Sportfelszerelés

sportzokni

pár

80

213 Ft

17 040 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

80

866 Ft

69 280 Ft

Sportfelszerelés

sapka

db

40

541 Ft

21 640 Ft

Sportfelszerelés

anorák felső

db

80

3 499 Ft

279 920 Ft

2016-12-09 09:51
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

izotóniás ital

db

800

152 Ft

121 600 Ft

Vitamin

vitamincsomag

csom

400

433 Ft

173 200 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

50

433 Ft

21 650 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

50

307 Ft

15 350 Ft

Gyógyszer

jégzselé

db

50

343 Ft

17 150 Ft

Gyógyszer

fásli

csom

200

36 Ft

7 200 Ft

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

5

3 608 Ft

18 040 Ft

Diagnosztikai eszköz

masszázságy

db

1

34 272 Ft

34 272 Ft

Diagnosztikai eszköz

vérnyomásmérő

db

1

4 329 Ft

4 329 Ft

Újraélesztő készülék

újraélesztő készülék

db

1

508 000 Ft

508 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Lőrinci

Műfüves pálya

2 165 Ft

40

4

346 400 Ft

Jászberény

Műfüves pálya

5 411 Ft

10

4

216 440 Ft

Hatvan

Műfüves pálya

2 165 Ft

40

4

346 400 Ft

Mogyoród

Műfüves pálya

5 411 Ft

10

4

216 440 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Lőrinci

Településünk nem rendelkezik műfüves pályával, így azon időszakban (november-február)amikor nem használható az előfű, máshol műfüves
pálya bérlésével kell megoldanunk a zavartalan edzésmunkát.

Jászberény

Településünk nem rendelkezik műfüves pályával, így azon időszakban (november-február)amikor nem használható az előfű, máshol műfüves
pálya bérlésével kell megoldanunk a zavartalan edzésmunkát.

Hatvan

Településünk nem rendelkezik műfüves pályával, így azon időszakban (november-február)amikor nem használható az előfű, máshol műfüves
pálya bérlésével kell megoldanunk a zavartalan edzésmunkát.

Mogyoród

Településünk nem rendelkezik műfüves pályával, így azon időszakban (november-február)amikor nem használható az előfű, máshol műfüves
pálya bérlésével kell megoldanunk a zavartalan edzésmunkát.

2016/17 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)

Egyéb

raktáros

Normál

160

12

36 076 Ft

10 101 Ft

554 127 Ft

Egyéb

pályakarbantartó

Normál

160

12

36 076 Ft

10 101 Ft

554 127 Ft

Egyéb

adminisztrátor

Normál

160

12

36 076 Ft

10 101 Ft

554 127 Ft

Egyéb

masszőr

Normál

160

12

36 076 Ft

10 101 Ft

554 127 Ft

Egyéb

technikai vezető

Normál

160

12

36 076 Ft

10 101 Ft

554 127 Ft

Egyéb

pénzügyi alkalmazott

Normál

160

12

36 076 Ft

10 101 Ft

554 127 Ft

Edző

3667

EKHO

80

12

36 076 Ft

7 215 Ft

519 494 Ft
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2016/17 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

3660

EKHO

80

12

36 076 Ft

7 215 Ft

519 494 Ft

Edző

TANC1417-00966

EKHO

80

12

36 076 Ft

7 215 Ft

519 494 Ft

Edző

TANC1417-00982

EKHO

80

12

36 076 Ft

7 215 Ft

519 494 Ft

Edző

TANC1310-00583

EKHO

80

12

36 076 Ft

7 215 Ft

519 494 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

raktáros

A szervezetünk utánpótláspótlás neveléshez kapcsolódó sportfejlesztési programjában részt vesz. Munkája nélkülözhetetlen
egyesületünk működésében.

pályakarbantartó

A szervezetünk utánpótláspótlás neveléshez kapcsolódó sportfejlesztési programjában részt vesz. Munkája nélkülözhetetlen
egyesületünk működésében.

adminisztrátor

A szervezetünk utánpótláspótlás neveléshez kapcsolódó sportfejlesztési programjában részt vesz. Munkája nélkülözhetetlen
egyesületünk működésében.

masszőr

A szervezetünk utánpótláspótlás neveléshez kapcsolódó sportfejlesztési programjában részt vesz. Munkája nélkülözhetetlen
egyesületünk működésében.

technikai vezető

A szervezetünk utánpótláspótlás neveléshez kapcsolódó sportfejlesztési programjában részt vesz. Munkája nélkülözhetetlen
egyesületünk működésében.

pénzügyi alkalmazott

A szervezetünk utánpótláspótlás neveléshez kapcsolódó sportfejlesztési programjában részt vesz. Munkája nélkülözhetetlen
egyesületünk működésében.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

3667

UEFA B

U14

3

15

3660

UEFA B

U7

3

10

3660

UEFA B

U9

3

20

TANC1417-00966

MLSZ Grassroots
C

U19

4

25

TANC1417-00966

MLSZ Grassroots
C

U16

4

20

TANC1417-00982

MLSZ Grassroots
C

U11

3

20

TANC1310-00583

MLSZ Grassroots
C

U13

3

20

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 049 083 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

920 791 Ft

Személyszállítási költségek

1 803 779 Ft

Nevezési költségek

72 151 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

144 302 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 125 680 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 803 779 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 922 236 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

13 841 801 Ft

2016/17 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)

12 419 213 Ft

128 033 Ft

256 052 Ft

12 803 298 Ft

1 422 589 Ft

14 097 853 Ft

14 225 886 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése
UEFA "B" tanfolyam

Képzésben résztvevők száma (fő)
1

Oktatás várható költségei (Ft)
190 500 Ft
190 500 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

93 799 Ft

967 Ft

1 934 Ft

96 701 Ft

96 701 Ft

192 434 Ft

193 401 Ft
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

Személyi jellegű

3 955 Ft

3 956 Ft

1 978 Ft

5 933 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

113 515 Ft

113 515 Ft

56 758 Ft

170 273 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

192 458 Ft

192 458 Ft

96 229 Ft

288 687 Ft

Utánpótlás-nevelés

256 052 Ft

256 066 Ft

128 033 Ft

384 085 Ft

Általános képzés

1 934 Ft

1 934 Ft

967 Ft

2 901 Ft

Összesen

567 914 Ft

851 878 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Közreműködik a TAO pályázat elkészítésében és elszámolásában.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködik a TAO pályázat elkészítésében és elszámolásában.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Közreműködik a TAO pályázat elkészítésében és elszámolásában.

Utánpótlás-nevelés

Közreműködik a TAO pályázat elkészítésében és elszámolásában.

Általános képzés

Közreműködik a TAO pályázat elkészítésében és elszámolásában.
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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: Heréd, 2016. 12. 09.

2016-12-09 09:51

22 / 27

be/SFPHPM01-12211/2016/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács Krisztina (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Heréd, 2016. 12. 09.
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Mellékletek
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:
2016-05-02 20:26:47
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:
2016-05-02 20:27:24
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:
2016-05-02 20:29:22
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:29:37
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:30:24
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:32:09
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:31:59
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:
2016-05-02 20:31:28
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:
2016-05-02 20:31:35
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:31:44
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: 8
Utolsó feltöltés:
2016-11-07 11:55:17
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 20:56:40

Kelt: Heréd, 2016. 12. 09.

2016-12-09 09:51
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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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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%

2016-12-09 09:51
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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

191 844 Ft

1 978 Ft

3 955 Ft

197 777 Ft

197 777 Ft

393 576 Ft

395 554 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

14 839 708 Ft

152 987 Ft

305 973 Ft

15 298 667 Ft

6 556 571 Ft

21 702 252 Ft

21 855 239 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 505 483 Ft

56 758 Ft

113 515 Ft

5 675 755 Ft

2 432 466 Ft

8 051 464 Ft

8 108 222 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 334 225 Ft

96 229 Ft

192 458 Ft

9 622 912 Ft

4 124 105 Ft

13 650 788 Ft

13 747 017 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 419 213 Ft

128 033 Ft

256 052 Ft

12 803 298 Ft

1 422 589 Ft

14 097 853 Ft

14 225 886 Ft

Képzés

93 799 Ft

967 Ft

1 934 Ft

96 701 Ft

96 701 Ft

192 434 Ft

193 401 Ft

- ebből általános képzés

93 799 Ft

967 Ft

1 934 Ft

96 701 Ft

96 701 Ft

192 434 Ft

193 401 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

27 544 564 Ft

283 965 Ft

567 914 Ft

28 396 442 Ft

8 273 637 Ft

36 386 115 Ft

36 670 080 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-12-09 09:51

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)
alairasicimpeldanyheredlc_1462213644.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2016-05-02 20:27:24)
fa6ff00f0b6f923ced7b5b1144704fcdf6a4aca2a6ade05f1a56260afd08fb60
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
pdf.pd_1462213895.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 20:31:35) 76a15a0659b24335a79815266da4a8d2a774a74a9140550e7e3228c15d792ba8
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
pdf.pd_1462213904.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 20:31:44) 76a15a0659b24335a79815266da4a8d2a774a74a9140550e7e3228c15d792ba8
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
hered_cegkivonat_1462213607.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2016-05-02 20:26:47)
d5c78821df88a4213bf6e441163afbf2a3cef900ae6bbf1d76a2b578492c4408
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
heredbefizetes_1462213777.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2016-05-02 20:29:37) 8f100a52f9836be5e3280363f5892eb53a3bb767079c9acd098e1a7641ce9bec
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
heredkoma_1462213762.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2016-05-02 20:29:22) 3299ad3557a742a209c67d0f9734a58e4ffa79b136c0defb444198062865822e
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
pdf.pd_1462213888.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 20:31:28) 76a15a0659b24335a79815266da4a8d2a774a74a9140550e7e3228c15d792ba8
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
pdf.pd_1462213919.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 20:31:59) 76a15a0659b24335a79815266da4a8d2a774a74a9140550e7e3228c15d792ba8
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
hlkberletiszerzodese002_1462213824.pdf (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2016-05-02 20:30:24)
7e4964986f398ddeef112625f8421dc8ca7f623f0c5a998d59594f08a23f77fa
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
pdf.pd_1462213929.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 20:32:09) 76a15a0659b24335a79815266da4a8d2a774a74a9140550e7e3228c15d792ba8
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
lelatofedes_1478506896.pdf (Hiánypótlás melléklet, 771 Kb, 2016-11-07 09:21:36) 83acd1737eb0916c22d82f8e77579d77615929e715f8888393f3e29d5539d305
mosdofelujitas_1478512560.pdf (Hiánypótlás melléklet, 574 Kb, 2016-11-07 10:56:00)
0e48611c49f82a9535e9b8fab2f56b16cb20dd701a12d43a6d6ff80ca6a18444
lifelineproaeddefibrillator_1478513338.pdf (Hiánypótlás melléklet, 643 Kb, 2016-11-07 11:08:58)
30daabfef91bd1d6267c498aed3d8bce84a4911f49398efb924db7a752c38ef6
melegitoarajanlat_1478516117.pdf (Hiánypótlás melléklet, 157 Kb, 2016-11-07 11:55:17)
8260a985639d12bc50754dc43de2b7528f72fb59c706039708c796ba53dfcf01
20160502154256568_1462213857.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2016-05-02 20:30:57)
4a86238d766f34960eeafe1fa4b5b78beaac252f5034cd79d2e5cdde1f64c348
20160502154304009_1462213862.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-05-02 20:31:02)
c83d4f4f4220dea0cc26366f52d40933846de9309d6f21b361e30fd8d3412e43
20160502154311137_1462213866.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-05-02 20:31:06)
458c2f1f30fc59c05585d05409e04244b16568c6775b0415f64b5d998592786c
20160502154323551_1462213872.pdf (Szerkesztés alatt, 605 Kb, 2016-05-02 20:31:12)
d239758ad5ef65b0349361051d93ac3023d8b2b4c0fcf0b833d09c90c2797bce
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
20160502205957288_1462215400.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2016-05-02 20:56:40) faef9b54fbfffe6765b03aeed87c04dc5dc385364969e138f50ff9ccbcc78956
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Iktatószám: ki/JH01-12211/2016/MLSZ
Ügyiratszám: be/SFP-12211/2016/MLSZ
Ügyintéző: dr. Bozó Szilvia
E-mail: bozo.szilvia@mlsz.hu
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

Heréd Labdarúgó Klub
Heréd
Sport utca 4
3011

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Heréd Labdarúgó Klub kérelmező (székhelye: 3011 Heréd Sport utca 4 , adószáma: 18572706-1-10,
képviselője: Kovács Krisztina) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a
Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi
összegekben
jóváhagyom:

Támogatás jogcíme

Személyi jellegű
ráfordítások

Közvetlen
támogatás
összege
191 844 Ft

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

3 955 Ft

1 978 Ft

197 777 Ft

197 777 Ft

393 576 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
5 505 482 Ft
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

113 515 Ft

56 758 Ft

5 675 755 Ft

2 432 466 Ft

8 051 463 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

9 334 225 Ft

192 458 Ft

96 229 Ft

9 622 912 Ft

4 124 105 Ft

13 650 788 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

12 419 213 Ft

256 052 Ft

128 033 Ft

12 803 298 Ft

1 422 589 Ft

14 097 854 Ft

Általános képzéssel
összefüggő feladatok

93 800 Ft

1 934 Ft

967 Ft

96 701 Ft

96 701 Ft

192 435 Ft

Összesen:

27 544 564 Ft

567 914 Ft

283 965 Ft

28 396 443 Ft

8 273 638 Ft

36 386 116 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

1/5

Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

mérkőzésgarnitúra

Sportfelszerelés

171 604 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

mérkőzéslabda

Sporteszköz

42 901 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

fejelő állvány

Sporteszköz

128 703 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

rúgófal

Sporteszköz

57 201 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

gát

Sporteszköz

14 300 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

cipő élőfüves pályához

Sportfelszerelés

200 204 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

sporttáska

Sportfelszerelés

114 402 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

utazómelegítő

Sportfelszerelés

171 604 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

utazókabát

Sportfelszerelés

171 604 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

edzőmelegítő

Sportfelszerelés

114 402 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

széldzseki

Sportfelszerelés

71 502 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

fűkasza

Pályakarbantartó gép

143 003 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

automata pályaöntöző rendszer

Pályakarbantartó gép

3 660 270 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

sportszár

Sportfelszerelés

42 901 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

aláöltözet hosszú

Sportfelszerelés

71 502 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

aláöltözet rövid

Sportfelszerelés

64 351 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

edző póló

Sportfelszerelés

128 703 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

edző nadrág rövid

Sportfelszerelés

71 502 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

mérkőzésgarnitúra

Sportfelszerelés

107 252 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

jelölőmez

Sportfelszerelés

25 741 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

kapusmez

Sportfelszerelés

27 743 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

2/5

kapusnadrág

Sportfelszerelés

18 590 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

kapuskesztyű

Sportfelszerelés

12 870 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

sapka

Sportfelszerelés

21 450 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

sportzokni

Sportfelszerelés

21 450 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

lelátó fedése

Pálya-infrastr. bőv.

3 217 569 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

vizesblokk felújítása

Öltözőép. épít./bőv./felúj.

1 430 031 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

eredményjelző (beépített)

Pálya-infrastr. bőv.

917 150 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

kispadok beépítéssel

Pálya-infrastr. bőv.

1 066 982 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

járdaépítés

Környezetrendezés

926 231 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

pályavilágítás felújítása

Pálya fűtve/világítva

2 064 950 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen:

15 298 668 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A Kérelmező 42 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.05.02. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2016.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2016/17-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program személyi jellegű ráfordítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
személyi jellegű ráfordítás jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 197 777 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező
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sportfejlesztési programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan
kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra – Kérelmező
sportfejlesztési programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alá betervezett költségét 350 446 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
A(z) szigetelés megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) járdaépítés megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 926 231 Ft-ban került jóváhagyásra;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 3 194 830 Ft támogatási összeggel 9 622 912 Ft
összegre csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 12 803 298 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes
aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 22 214
935 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását
Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 42 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
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Budapest, 2016.11.11.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Heréd Labdarúgó Klub
2. Irattár
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