
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Limes Szabadidős Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  LimesSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3960

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18243754-1-41

Bankszámlaszám  14100488-83837849-01000003

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1047  Város  Budapest

Közterület neve  Fóti  Közterület jellege  út

Házszám  56  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1047  Város  Budapest

Közterület neve  Fóti  Közterület jellege  út

Házszám  56  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 1 202 05 22  Fax  -

Honlap  http://limessport  E-mail cím  limes@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szabó Béla János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 317 73 00  E-mail cím  limes@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Franyóné Kopp Éva +36 30 317 73 00 limes@t-online.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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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 0,25 MFt 0,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,824 MFt 1,2 MFt 1,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 7,5 MFt 9,9 MFt 12 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 1,5 MFt 1,8 MFt

Összesen 8,324 MFt 12,85 MFt 15,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 6,48 MFt 7,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,2 MFt

Anyagköltség 0,49 MFt 6,1 MFt 6,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,04 MFt 1,15 MFt 1,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,015 MFt 0,025 MFt 0,59 MFt

Összesen 1,545 MFt 13,755 MFt 16,59 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 6,53 MFt 7,85 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 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

11 368 744 Ft 227 375 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 11 571 429 Ft 231 429 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 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 LIMES Szabadidős Egyesület tíz éve alakultunk Budapesten, azzal a céllal, hogy a gyerekekkel megszerettesse a mozgást, tömegsport lehetőséget biztosítson
minél több fiatalnak és a sportoláson keresztül a gyerekeket egészségesebbre, ügyesebbre nevelje. A tömegsportból kiemelkedő gyereke tehetséggondozása és
segítése ugyancsak rendkívül fontos számunkra. 2012-ben épült meg a Fóti út 56. szám alatt saját csarnokunk, amely lehetőséget kínált arra, hogy futsallal és
labdarúgással szélesítsük az általunk kínált sportok palettáját. 2013-ban indult el a futsal szakosztály, viszont mára már labdarúgással is foglalkozunk. Kezdetben
csak U11 és U13 korcsoportban voltak futsal csapataink, viszont idén már U17 és felnőtt NB2-es futsal csapatot is kiállítunk, illetve a Bozsik Program keretein belül
U7, U9, U11 és U13 korosztályokban is versenyeztetünk gyerekeket. A szakosztályokat lépésről-lépésre építjük fel és eddig az elvárásokat és várakozásokat messze
meghaladva teljesítünk, melyhez leengedhetetlen segítséget nyújt a TAO-s támogatás. NB2-es futsal csapatunk 5. helyen végzett az alapszakaszba, melybe
megpróbálunk a lehető legtöbb saját nevelésű játékost beilleszteni. Fiatal csapatunkból is kiemelkedik góllövő lista második helyezett játékosunk, aki 16 éves és
jelenleg NB1-es csapatok versengenek érte, de nem csak rá van érdeklődés, több más játékosunkra is felfigyeltek. Célunk minél több gyerek bevonása a
tömegsportba és az ügyesebbek kiemelése és segítése a továbblépésben, illetve megtartani jelenlegi játékosainkat. Terveink között szerepel egy saját füves pálya
megépítése is, hogy a labdarúgásnak is megfelelő helyszínt tudjunk biztosítani és a futsalhoz hasonló növekedési pályára állítsuk. 

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

Nem releváns 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A szövetség sportági stratégiájával összhangban mi is növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A tömegesítésben alapvetően azt kívánjuk elérni, hogy a hobbi
szinten futballozó fiatalokból minél többen igazolt labdarúgóinkká váljanak és részt vegyenek a versenyeztetésben. A jelenlegi játékos számunk 100 fő, de ezt
szeretnénk legalább 10%-kal megnövelni a következő szezonban. Erre jó alapot és lehetőséget teremt egy sportiskolával kötött megállapodásunk. Megállapodást
kötöttünk egy általános iskolával sport tagozat indításáról, ahol a sport osztály fiúi futsalozni, még lányai ritmikus sportgimnasztikázni fognak. Mi sportszakmai
segítséget nyújtunk számukra és segítjük versenyeztetésüket is. A gyerekek tantervükbe is be tudjuk építeni a sportot, a minél több mozgást, és utánpótlásunkat is
bővítjük. Jelenleg labdarúgásban U7, U9, U11 és U13-as csapattal rendelkezünk, akikből felmenő rendszerben szeretnénk egy teljes utánpótlás bázist felépíteni, az
adott kategóriákból kiöregedőkkel feltöltve az eggyel idősebb korosztályt. Futsalban U11 és U13 csapataink mellé indítottunk egy U17-es és az NB2-ben egy felnőtt
csapatot is, de a felnőtt csapatban is több utánpótlás korú játékos szerepel. Itt az a cél vezérel minket, hogy a legkisebb korosztálytól egész felnőttig mindenhol
versenyeztessünk csapatokat, hogy bizonyos korosztályok hiánya miatt ne kelljen gyerekektől búcsút vennünk, hanem mindenki megtalálja magának a számára
korban és tudásban leg megfelelőbb csapatot. Toborzunk az összes újpesti általános iskolában, hogy korosztályainkat minél előbb fel tudjuk tölteni gyerekekkel. Nagy
előnyünk, hogy saját pályával rendelkezünk, így nálunk rendkívül kedvező feltételek mellett edzhetnek és versenyezhetnek a gyerekek. Nyárra tervezünk egy tábort a
partner egyesületekkel karöltve, ahová megpróbálunk minél több korosztályt elvinni, illetve szeretnénk egy edzőtábort is tartani, de ez a pályázatunk sikerességén is
múlik, hogy meg tudjuk-e valósítani. Szakmai stábunkat két edző alkotja, akik elhivatottak és teljes erőbedobással a csapataink fejlődése mellett vannak. Ezen nem
tervezünk változtatni, amíg a játékos szám nem indokolja. Jelen pályázatunkban a leginkább a szakmai stáb áldozatos munkájának honorálására szeretnénk forrást
nyerni, ezen kívül a fogyó eszközöket pótolnánk. 

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

A szövetség sportági stratégiájával összhangban mi is folyamatosan növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A tömegesítésben a „kislépések politikáját” folytatjuk,
nem vállalunk olyat, amit nem tudunk teljesíteni. Helyi szinten arra törekszünk a labdarúgás a gyerekek mindennapi sportja legyen. Szeretnénk az iskolai és amatőr
labdarúgást erősíteni, az igazolt labdarúgók számát növelni. A következő években szeretnénk a klub kiválasztási rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni. Mindezek
mellett, amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös
programot dolgozunk ki, hogy a labdarúgás a mindennapos testnevelés része legyen A Karinthy Frigyes Általános Iskolában, a futsal programunk bekerült az
oktatásba. Idén az első osztályban indultunk el, jövőre folytatjuk az immár második osztályosokkal és mellé vesszük még az első, harmadik és negyedik osztályokat
is. A képzés lényege, hogy mi biztosítjuk a képzési anyagot, a felszereléseket és az edzőket, míg az iskola „biztosítja” a gyerekeket. Így heti három testnevelés órán
foglalkozunk mi velük. A következő években folytatni kívánjuk a megkezdett munkát, és az anyagi lehetőségek függvényében szélesítjük a klub saját
versenyrendszerét a különböző korosztályoknak. Célunk, hogy növeljük a versenyrendszerben érintett iskolák, cégek, intézmények számát. Az ország teljes
utánpótlás nevelése nem korlátozódhat kizárólag az akadémiákra, a lokális helyeken is magas szintű képzést kell biztosítani. Célunk, hogy a kimagasló tehetségeket
továbbadjuk, de a nemzetközi szint alatt legyen alternatíva a többi gyereknek is, ahol megkapja a magas szintű képzést. 

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

Az elkezdett utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a szabadidősport kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése jó úton halad. A klubban van elszántság,
akarat, és biztosak vagyunk benne, hogy mindez eredményre vezet. További – külső – források bevonására van szükség, hogy az itt élőknek már gyermekkortól
olyan szakmai képzést és olyan körülményeket tudjunk biztosítani, hogy feltételeik megegyezzen más klubokkal. Terveink között szerepel egy nagy füves pálya
építése, amely még nagyobb lehetőségeket kínálna. A labdarúgók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos
a megfelelő létesítmény háttér kialakítása. A megfelelő szakmai háttérrel rendelkező szakemberek megbecsülésével és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi
képzést. A labdarúgás közösségteremtő ereje óriási, hiszen a fiatalok megkapják azt a professzionális képzést, amiért a legtöbb magyarországi fiatalnak el kell
hagynia a családját, ha karriert vagy minőségi képzést szeretne labdarúgásban kapni. Egyesületünk több mint 100 magyar fiatalnak ad sportolási lehetőséget,
elősegítve ezzel az egészséges életmódhoz szükséges lehetőségeket.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új db 1 15 000 000
Ft

15 000 000 Ft

Informatikai
beruházás

honlap fejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai
beruházás

projektor db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

15 900 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9-21 személyes kisbusz új csapatok szállítása

honlap fejlesztés szervezet tevékenységének bemtatása

számítógép, laptop adminisztratív feladatok

projektor mérkőzés elemzés

kapu 3x2 méter kapu biztosítás a bérelt helyre

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)

11 027 681 Ft 113 687 Ft 227 375 Ft 11 368 744 Ft 4 872 319 Ft 16 127 375 Ft 16 241 062 Ft
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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)

0 Ft

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?

Nem

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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 20 Bozsik egyesületi U7-U11 egyéb ffi UP torna Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 15 Bozsik egyesületi U7-U11 egyéb ffi UP torna Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 15 Bozsik egyesületi U7-U11 egyéb ffi UP torna 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 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

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
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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

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
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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 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
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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)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 50 15 000 Ft 750 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 50 4 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 50 7 600 Ft 380 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 50 2 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 50 3 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 50 4 000 Ft 200 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Újraélesztő készülék újraélesztő készülék db 1 500 000 Ft 500 000 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)

4. kerületi élőfüveds pálya Élőfüves pálya 15 000 Ft 10 12 1 800 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

4. kerületi élőfüveds pálya Edzések mérkőzések megtartása

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 300001854 EKHO 160 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző 1680 EKHO 160 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző 0035824 EKHO 160 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

300001854 UEFA B U11 40 15

1680 UEFA B U9 40 15

0035824 Kapusedző U7 40 20
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 030 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 800 000 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 480 000 Ft

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

Összesen 12 510 000 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)

11 224 286 Ft 115 714 Ft 231 429 Ft 11 571 429 Ft 1 285 714 Ft 12 741 429 Ft 12 857 143 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

227 375 Ft 227 375 Ft 113 687 Ft 341 062 Ft

Utánpótlás-nevelés 231 429 Ft 231 429 Ft 115 714 Ft 347 143 Ft

Összesen 458 804 Ft  688 206 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Előrehaladási jelentések, elszámolások edzésnapló elkészítés.

Utánpótlás-nevelés Előrehaladási jelentések, elszámolások edzésnapló elkészítés.
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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: Budapest, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szabó Béla János (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: Budapest, 2016. 05. 02.
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Mellékletek

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

Egyéb dokumentumok

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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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%

be/SFP-13451/2016/MLSZ

2016-05-02 21:37 21 / 23



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 11 027 681 Ft 113 687 Ft 227 375 Ft 11 368 744 Ft 4 872 319 Ft 16 127 375 Ft 16 241 062 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11 027 681 Ft 113 687 Ft 227 375 Ft 11 368 744 Ft 4 872 319 Ft 16 127 375 Ft 16 241 062 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 224 286 Ft 115 714 Ft 231 429 Ft 11 571 429 Ft 1 285 714 Ft 12 741 429 Ft 12 857 143 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 22 251 967 Ft 229 401 Ft 458 804 Ft 22 940 173 Ft 6 158 033 Ft 28 868 804 Ft 29 098 205 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 (15 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)

sealairasi_1462216467.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-05-02 21:14:27) b306cf3c481ef4453114e8343a7380aabf7f31f88e86b8a4109de889db24cdbf

Egyéb dokumentumok

gulyascsabatfpapir_1462216555.jpg (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2016-05-02 21:15:55)
db9f207057dbc1c4453e4c3cb56974132190480bd9098eafe2cff3c93f248491

gyulyascsaba_1462216561.pdf (Szerkesztés alatt, 365 Kb, 2016-05-02 21:16:01) aac879da05d9d5c01fd075a1cca4adfeb0c2c4f9613b89c20c8ba2176bf63020

gulyascsabablicence_1462216566.jpg (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2016-05-02 21:16:06)
b3fed8100dbe55593dd0f56654ac246ffa7d32a4bcabbbe827523de66c0297f9

lajkoferencuefablicence001_1462216573.jpg (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-05-02 21:16:13)
301eebd84f8f3e016113c60b2cc5e90abb4f8ab41a0ab8526f8c82311e29b235

lajkoferencadatok_1462216576.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-05-02 21:16:16)
f8c6d45434e7293b5797c45e807ee454f15addac467886b137f4e5ab1e2b8bf0

szakmaioneletrajzlajkoferenc_1462216584.doc (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2016-05-02 21:16:24)
2eaea4aeacf1eda66a005552b0e67eb20ccb80dbefbc83386d8d9da497f59760

saraizoltan1_1462216589.pdf (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2016-05-02 21:16:29) c08f53c27d60972bb14037fa37368650901074e6976c5d96636980bbad60d1b3

szabobela_1462216597.pdf (Szerkesztés alatt, 365 Kb, 2016-05-02 21:16:37) e5380c433228e9f513c4e9dee9b2fc4b319438182ba731b080bc7461929b4829

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

kivonatse_1462216455.pdf (Szerkesztés alatt, 730 Kb, 2016-05-02 21:14:15) 753c0f660a8d65367a733d25232c1a67cec1271f4b3529c9199493158e97516b

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

printid49_1462216492.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-05-02 21:14:52) 4e57993cfad92754632ae79af571658390c6d29c03d744a213463152e71ee025

printid98_1462216536.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-05-02 21:15:36) 394141c47b05e5ec041236c01f8a2d081fb529333172ff6923a5d45e7f0cd165

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

1_limes_szabadidos_sportegyesulet_1_1462216477.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 21:14:37)
fd196a01e9e913471cbfce41c05357257f1c13bddf7ea19777eb6a3fa6373020

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

1_limes_szabadidos_sportegyesulet_1_1462216609.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 21:16:49)
fd196a01e9e913471cbfce41c05357257f1c13bddf7ea19777eb6a3fa6373020

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

1_limes_szabadidos_sportegyesulet_1_1462216618.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 21:16:58)
fd196a01e9e913471cbfce41c05357257f1c13bddf7ea19777eb6a3fa6373020
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