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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonfüredi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: BFC

2 Gazdálkodási formakód:

3 Tagsági azonosítószám 2337

A kérelmező jogállása :������Amatőr ������Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: 1 8 9 3 2 7 9 1 - 2 - 1 9

Bankszámlaszám: 1 7 6 0 0 0 6 6 - 0 0 1 7 3 5 8 4 - 0 0 2 0 0 0 0 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 2 3 0 Balatonfüred(helység)

 Fürdő(út, utca) 34(házszám)

06-88-406-894Telefon: http://www.balatonfuredifc.hu/Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 2 3 0 Balatonfüred(helység)

 Fürdő(út, utca) 34(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr. Csákvári Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-30-9476-161Mobiltelefonszám: csakvari.tamas9@chello.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Dr. Csákvári Tamás

06-30-9476-161Mobiltelefonszám: csakvari.tamas9@chello.huE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

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 

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Érkezett : ________________

��521521

��NB IIINB III--asas ��egyesületegyesület

A levelezési cím eltér a székhely címétől�	
��

2001-10-15

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

7 MFt 8 MFt 8.1 MFt

0.695 MFt 0.647 MFt 0.65 MFt

20.906 MFt 4.932 MFt 17.5 MFt

0 MFt 27.755 MFt 113.357361 MFt

0.56 MFt 0.33 MFt 8.5 MFt

29.16  MFt 41.66  MFt 148.11  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 3.1 MFt 15.08 MFt

1.3 MFt 1.13 MFt 3.6 MFt

1.82 MFt 3.34 MFt 3.2 MFt

22.74 MFt 20.24 MFt 20.4 MFt

0.06 MFt 18.78 MFt 109.77 MFt

25.92  MFt 46.59  MFt 152.05  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 12 MFt 24 MFt

1.3 MFt 1.13 MFt 3.6 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

�	
�� 2012/13-es bajnoki évad�	
�� 2013/14-es bajnoki évad�	
�� 2014/15-es bajnoki évad

�	
�� Személyi jellegű ráfordítás�	
�� Tárgyi eszköz beruházás�	
�� Utánpótlás-nevelés fejlesztése�	
�� Képzés fejlesztése�	
�� Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Balatonfüredi Futball Clubunk rövid, közép és hosszú távú céljai az MLSZ stratégiai tervében megfogalmazottakhoz hasonlóan az utánpótlás nevelés szélesítése, a 
tehetségek kiválasztása, magas színvonalú fejlesztése jól szervezett edzői munka és megfelelő infrastruktúra segítségével. Alapvető törekvésünk, hogy minden gyermekkel 
megszerettessük a labdarúgást, szeretnénk, ha a mindennapi mozgás alapszükségletük lenne.
A programban résztvevő sportolók létszáma:
Felnőtt 24 fő
U 19 18 fő
U 17 18 fő
U 16 18 fő
U 13 32 fő
Összesen: 110 fő
Az utóbbi 3 év eredményei:
Felnőtt csapat:
2008/2009-es megyei bajnokság IV. helyezés, a 2009/2010-es megyei bajnokságban I. helyezés, 2010/2011 NB III-as Bakony csoportban VI. helyezés.
2011/2012 évadban várható eredmény 1-6 helyezett
Ifjúsági bajnokság:
2008/2009-es megyei bajnokság XI. helyezés, 2009/2010-es megyei bajnokság IV. helyezés, 2010/2011 MLSZ U 19 II. o. Közép V. helyezés.
2011/2012 évadban várható eredmény 1-8 helyezett
Serdülő bajnokság:
2008/2009-es megyei U 16-os (keleti csoport) bajnokság IV. helyezés, 2009/2010-es megyei U 16-os (keleti csoport) bajnokság II. helyezés, 2010/2011-es MLSZ U 17 II. 
o. Közép D VII. helyezés.
2011/2012 évadban várható eredmény 8-12 helyezett
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Egyesületünk, a Balatonfüredi Futball Club 2008. évben értékesítette a Balatonfüred, Fürdő u. 34. szám alatti ingatlanának kb. 40%-át egy ingatlanfejlesztő cég részére.
A befolyó vételárból az alábbi fejlesztéseket terveztük megvalósítani:
- 1 db nemzetközi méretű (105mx64m) élőfüves labdarúgó pálya, 600 férőhelyes lelátóval,
- 1 db nemzetközi méretű (105mx62m) műfüves labdarúgó pálya villanyvilágítással,
- 1 db 450 m2 nettó alapterületű klubház (öltözők, irodák, taktikai szoba, stb.),
- 1 db 40x20 m méretű műfüves multifunkcionális sportpálya (futsal, kézilabda, kosárlabda, tenisz) villanyvilágítással, esetleges opcióként téliesíthető un. paplan fedéssel, 
- 1 db műfüves lábtenisz pálya (igény esetén átalakítható 2 db streetball pályává alakítható),
- sporttelep bekerítése, a nem sportcélú területek parkosítása.
A két nemzetközi méretű labdarúgó-pálya kivitelezéséhez 2008 októberében kezdtünk hozzá, amely kivitelezés a rendkívül zord téli időjárás miatt kb. három hónapos 
csúszást szenvedett.
A műfüves labdarúgó pálya átadására 2009 júniusában került sor. Azóta labdarúgó csapataink a létesítményt - legnagyobb megelégedésükre - használják.
Az élőfüves labdarúgó pálya átadására 2009. augusztus 11-én került sor ünnepélyes keretek között, amikor is egyesületünk felnőtt labdarúgó csapata az Újpest FC NB I-es 
labdarúgó csapatával vívott barátságos labdarúgó mérkőzést.
A klubház kivitelezését 2010. januárjában kezdtük meg, de az építkezést – kényszerű okoknál fogva – 2010. február hónapban felfüggesztettük. Ezt követően a kivitelezést 
– az épület áttervezését (alapterület növelése) követően – ismételten 2010. október hónapban kezdtük meg – új kivitelezővel.
A kivitelezés keretében – véglegesen – egy nettó 500 m2 alapterületű klubház került megépítésére, amely épület az MLSZ jelenlegi előírásai szerint az NB II indulási 
feltételeinek maradéktalanul megfelel, miután az épületben 4 db játékos öltöző, játékvezetői öltöző, szertár, mosókonyha, szobák, irodák és taktikai szoba, stb. került 
kialakításra.
A klubházat Egyesületünk csapatai a nyári felkészülés során már birtokba vették, de az épület átadására 2011. augusztus 10-én került sor ünnepélyes keretek között, 
amikor is egyesületünk felnőtt labdarúgó csapata a Ferencváros NB I-es labdarúgó csapatával vívott barátságos labdarúgó mérkőzést.
Az eddig elvégezett beruházások költsége meghaladta a nettó 320.000.000,-Ft-ot, amely beruházást - adózási okok miatt – az Egyesületünk kizárólagos tulajdonában álló 
BF Futball Invest Kft. bonyolította le.
Egyesületünk 2009. évben – a tervezett infrastrukturális beruházások figyelembevétele mellett - kidolgozta és elfogadta középtávú szakmai tervét, amelyben felnőtt 
labdarúgó csapatunk céljaként az NB II-es indulási jog megszerzését, illetőleg tartós megtartását tűztük ki.
E feltételhez szorosan kapcsolódóan - az NB II licenc az utánpótlás korosztályokra vonatkozó előírásainak teljesítése érdekében – további célként jelöltük meg az előkészítő 
és az U-15, U-16, U-17, U-18 és U-19 korosztályos csapatok megszervezését és versenyeztetését is.
A fenti cél teljesítése érdekében– figyelemmel az MLSZ licenc előírásaira - sporttelepünk további fejlesztése is szükséges. E körben elengedhetetlen az élőfüves labdarúgó 
pályánk lelátójának bővítése és a lelátó egy részének befedése nettó 22.453.256,-Ft értékben, az eddig elmaradt pályabiztonsági beruházások (fedett játékos kijáró, 
menekülő kapuk, védőkorlátok, akadálymenetes térburkolatok) elvégzése bruttó 9.951.884,-Ft összegben, az élőfüves pálya edzésvilágításának kiépítése és a labdafogó 
háló rendszer felújítása bruttó 9.822.925,-Ft összegben. Továbbá a sporttelep élőfüves területeinek, illetőleg a műfüves labdarúgó pálya és egyéb területek karbantartás és 
takarítása érdekében további gépek (elektromos hulladékfelszedő, gyepszellőztető és kistraktor) beszerzése is szükséges összesen bruttó 8.613.140,-Ft összegben.
Ennek érdekében elengedhetetlen a 2011. évben elkészült klubház további jelentős bővítése az un. Utánpótlás Rehabilitációs és Rekreációs Központ megépítésével, 
amelyben – többek között - orvosi szobák és egyéb kezelő szobák, pihenő szobák, rekreációs részleg és kondicionáló terem kerül kialakításra. 
Erre a beruházásra az MLSZ 2011. évben be/9023/2011. nyilvántartási számú határozatával az I. ütem, vagy főépület beruházásának megkezdésére összesen 99.905.559,
-Ft támogatási összeget hagyott jóvá, amely beruházás megkezdését 2012. év május hónapra tervezzük.
A központ II. üteme (un. kiszolgáló épület) beruházási költsége nettó 107.646.150,-Ft, az I. ütem felületi fűtés-hűtés rendszerének és hőközpontjának beruházási költsége 
nettó 21.858.496,-Ft, továbbá központ berendezésének (kondiciónáló terem rehab gépei, rekreációs helyiség, mechanikus vibrációs gyógyászati segédeszköz, légzésjavító 
gyógyászati eszköz, egyéb bútorzat, stb.) beszerzési költsége bruttó 36.953.805,-Ft.
A gyerekkorosztályok még ideálisabb edzés feltételeinek biztosítása érdekében szükésgessé vált további élőfüves edzéstér megteremtése, amely sporttelepünkön jelenleg 
egy 1008 m2 alapterületű élőfüves labdarúgó pálya formájában valósítható meg, amely beruházás költsége nettó 7.830.476,-Ft.
Továbbá szükségessé vált a műfüves labdarúgó pályánkon lelátó kialakítása, tekintettel arra, hogy az élőfüves pályánk kímélése érdekében a kora tavaszi, illetőleg a késő 
őszi bajnoki mérkőzéseinket mind a felnőtt csapat, mind az utánpótlás csapataink a műfüves pályán tudják lejátszani. A megfelelő 126 férőhelyes, kültéri lelátó bekerülési 
költsége bruttó 8.001.000,-Ft
A fenti beruházás megvalósítása eredményeképpen egy olyan, a XXI. századi követelményeknek minden szempontból megfelelő központtal egészülne ki sporttelepünk, 
amely elsődlegesen biztosítaná a – reményeink szerinti – NB II. osztályú felnőtt és 5 utánpótlás csapatunk – minden szempontból - zavartalan felkészülését.
Ezen túlmenően a központot díjmentesen használhatnak a kizárólag utánpótlás korosztályokkal foglalkozó balatonfüredi székhelyű Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub csapatai 
is, amely egyesülettel együttműködési megállapodást is kötöttünk a kölcsönös előnyök biztosítására.
A központ biztosítaná még a kistérségben lévő amatőr felnőtt és utánpótlás labdarúgó csapatok rehabilitációját és rekreációját. 
Ezen túlmenően a központ biztosítaná még a Balatonfüredi Kézilabda Club felnőtt és utánpótlás csapatainak rehabilitációját és rekreációját is, továbbá a téli és nyári 
felkészülési (alapozási) időszakban a Balatonfüreden és környékén edzőtáborozó labdarúgó csapatok is igénybe vehetnék a központ szolgáltatásait.
A még esetlegesen fennmaradó időben – természetesen – a szabadidős és hobbi labdarúgók is igénybe vehetnék a központ szolgáltatásait.
A fentiek alapján – optimális kihasználtságot feltételezve – a központ a külsős igénybevételből származó bevételekből akár még önfenntartóvá is válhat, amely különösen 
indokolttá teszi a megvalósítást.
A fenti fejlesztéseket követően sporttelepünket un. labdaparkként kívánjuk hasznosítani, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a labdarúgó versenysport mellett az amatőr 
és a szabadidős sport részére is megnyitnánk, ahol is gyakorlatilag bármilyen szabadtéren űzhető labdajáték játéktere kialakításra kerül.
A beruházás, felújítások és tárgyi eszköz beszerzések értéke az engedélyköteles beruházásoknál nettó 151.957.892,-Ft, míg a nem engedélyköteles beruházásoknál bruttó 
90.081.959,-Ft, amely összeg 70%-át a hatályos sporttámogatási törvény nyújtotta lehetőségek kihasználásával kívánjuk megteremteni.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A létesítmény kivitelezése ezév április-május hónapban kezdődik, és várhatóan 2013. június végére fejeződik be.

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

Szakmai célok:
Első év: Az utánpótlás korosztályok nevelésében együttműködni Balatoni Kölyök Labdarúgó Clubbal. A felnőtt csapat stabilitása az NB III-ban.
Második év: Az U 19, U 17-es csapatok versenyeztetése NB-s bajnokságban. Az U 15. U 13 as korosztály kialakítása. Felnőtt csapatnak az NB III-ban 1-6 helyezés elérése.
Harmadik év: Az NB II es licenc feltételek kialakítása (1 felnőtt csapat, 4 versenykorosztály előkészítő korosztály), lehetőség szerint feljutás az NB II bajnoki osztályba.
Negyedik év: Utánpótlásnál a köztes korosztályok kialakítása, minőségi futball megteremtésével a magasabb osztályban a stabilitást a korosztályoknál és a felnőtt 
csapatnál is.
I. Gyermeklétszám növelés:
Célunk, hogy a Balatoni Kölyök Labdarúgó Clubbal együttműködve minél több gyereket bevonjunk, mégpedig úgy, hogy már óvodás korban megszerettessük velük a 
mozgást, illetve a labdarúgást, minél szélesebb alapokat, tömegbázist teremtve ezáltal az utánpótlás képzésnek. A környező általános iskolák segítségével minél több 
toborzást kell szerveznünk, felfedezni a labdarúgást kedvelő gyerekeket és a színvonalas edzésekkel, játéklehetőséggel megpróbáljuk ezeket a gyerekeket egyesületünk 
felé áramoltatni. Ahhoz, hogy a gyermeklétszámot növelni tudjuk, nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, megpróbálunk családis légkört kialakítani. 
II. Edzésfeltételek javítása:
1. Edzők méltányosabb kompenzálása, hisz az eddig az anyagi feltételei nem voltak meg a megfelelő szakképesítéssel rendelkező edzők foglalkoztatására.
2. Pályabérlési lehetőségek bővítése (Sportcsarnok, uszoda használata)
III. Gyermek fejlődését segítő intézkedések:
Edzőtáborokban való részvétel, több edzéslehetőség biztosítása, nemzetközi tornákon való szereplés, felszerelések és eszközök beszerzése.
IV. Versenyeztetés:
Előkészítő korosztályainknak az MLSZ Bozsik tornákon való részvétel, Regionális tornákon versenyzés, illetve az U 13 és az U 15 korosztályok NB-s bajnokságban való 
szereplés.
Hosszú távú célkitűzésünk:
Egy magas szakmai színvonalon megvalósított edzésprogramra és versenyeztetésre épülő nevelőmunkával létrehozni egy stabil utánpótlás bázist, ahol képesített 
szakemberek irányításával minőségi képzés folyik. Ebben az Egyesületi modellbe a megfelelő pénzügyi források biztosításával az utánpótlás nevelésbe a legjobb 
szakembereket vonjuk be és biztosítjuk számukra a megfelelő tárgyi feltételeket. A megfelelő anyagi háttérrel lehetőség nyílik, hogy fiataljainkkal még jobban 
megszerettessük a labdarúgást. Szeretnénk, ha a sport, a mozgás alapvető társadalmi értékké váljon és a gyerekeinket is erre neveljük. Felnőttként majd jó szívvel 
gondoljanak a Balatonfüredi Futball Clubnál eltöltött évekre.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a 
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait tekintve igen jelentős. Az utánpótlás nevelés közvetlen és közvetett hatással van 
az adott térség foglalkoztatására. A támogatás közvetlen társadalmi, gazdasági hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, 
anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. A fiatalok versenyeire településünkre érkezők, az ő, illetve ellenfeleik szurkolói mind fogyasztást generálnak, 
ezáltal pozitív hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra.
A Balatonfüred FC célkitűzésének megfelelően sportfejlesztési programunk az iskolás korú gyerekektől kezdődően, az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való 
buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szemléletének szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. A felnőtt csapaton túl egészen az öregfiúk korosztályának sportolása 
elősegíti az egészségmegőrzést. Egyesületünk által megvalósított rendszeres sportolási lehetőség városuk és a környező településen élő és tanuló gyermeklétszám nem 
elhanyagolható részének ad napi értelmes és hasznos elfoglaltságot, a versenyzéssel sikerélményt, felnőtté válásukhoz hasznos tudást, nem egyszer életcélt. A komoly 
sportolást folytató fiatalok szűkebb- és tágabb korosztályi közösségüknek példát mutató, a kisközösségeket vezető-, azok életét pozitív irányban befolyásoló egyéniségek. A 
sportban szerzett kitartás, sikerorientáltság, csapatszellem és magasabb fokú kudarctűrés kimutatottan jó hatással van a rendszeresen sportoló fiatalok tanulmányaira, 
későbbi munkavégzésükre. 
Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő 
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

6

edző 15 10 200 000 Ft 40 000  Ft 2 400 000  Ft

edző 15 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

edző 15 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

technikai vezető 15 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

gondnok 30 12 75 000 Ft 20 250  Ft 1 143 000  Ft

90 52 575 000  Ft 120 250  Ft 7 143 000  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban 

3 571 500 Ft 3 571 500 Ft 7 143 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 571 500 Ft 3 571 500 Ft 7 143 000 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. 

edző

technikai vezető

gondnok

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Támogatási 
időszak

Támogatott pozíció
(k) megnevezése 

Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti 
munka 
óra

Kif. 
hó   

Bruttó 
juttatás 
(Ft/hó) 

Munkáltatói 
járulékok 
(Ft/hó) 

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft) 

��2012/132012/13 ��NemNem ��EdzEdzőő ��UEFA AUEFA A ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��NemNem ��EdzEdzőő ��MLSZ DMLSZ D ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��IgenIgen ��EdzEdzőő ��MLSZ DMLSZ D ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��IgenIgen ��EgyébEgyéb ��KözépfokúKözépfokú ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��IgenIgen ��EgyébEgyéb ��KözépfokúKözépfokú ��ÁltalánosÁltalános

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

��2012/132012/13

��2013/142013/14

��2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

��2012/132012/13
��

��

ssportfejlesztési programban foglaltak megfelelportfejlesztési programban foglaltak megfelelő ő színvonalon történszínvonalon történő ő 

megvalósításához szükségesmegvalósításához szükséges

��2012/132012/13
��

��

sportfejlesztési programban foglaltak megfelelsportfejlesztési programban foglaltak megfelelő ő színvonalon történszínvonalon történő ő 

megvalósításához szükségesmegvalósításához szükséges

��2012/132012/13 ��

��
Tervek szerint elkészülTervek szerint elkészülő ő létesítményhez nélkülözhetetlen a napi jelenlétlétesítményhez nélkülözhetetlen a napi jelenlét

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5. oldal, összesen: 19 oldalPályázat
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

9 10

Glutton elektromos hulladékfelszedő 70 % 6 350 000 Ft

Toro DH210 kistraktor 70 % 1 469 390 Ft

CaravagginArio gyepszellőztető 70 % 793 750 Ft

lelátó bővítés és korszerűsítés 70 % 22 453 246 Ft

lelátó építése műfüves pályához 70 % 8 001 000 Ft

élőfüves pálya felújítása 70 % 6 794 500 Ft

élőfüves pálya építése 70 % 9 944 705 Ft

pálya világítás 70 % 9 822 925 Ft

pályabiztonsági rendszer kiépítése 70 % 9 951 884 Ft

mechanikus vibrációs eszköz 70 % 6 718 300 Ft

légzésjavító rekreációs készülék 70 % 4 191 000 Ft

immunológia rehab készülék 70 % 7 177 640 Ft

Támogatási 
időszak

Eszköz 
jellege 

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb 
indoklás T.i.     

Tervezett 
beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

Üzembe 
helyezés 
tervezett 
időpontja          

U.f.

��2012/132012/13 ��TEBTEB

��

��

a sporttelep a sporttelep 

élélőőfüves füves 

területeinek, területeinek, 

illetilletőőleg a mleg a műűfüves füves 

labdarúgó pálya és labdarúgó pálya és 

egyéb területek egyéb területek 

karbantartás és karbantartás és 

takarítása takarítása 

érdekében érdekében ��NemNem
2012-07-31

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB

��

��

a sporttelep a sporttelep 

élélőőfüves füves 

területeinek, területeinek, 

illetilletőőleg a mleg a műűfüves füves 

labdarúgó pálya és labdarúgó pálya és 

egyéb területek egyéb területek 

karbantartás és karbantartás és 

takarítása takarítása 

érdekében érdekében ��NemNem
2012-07-31

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB

��

��

a sporttelep a sporttelep 

élélőőfüves füves 

területeinek, területeinek, 

illetilletőőleg a mleg a műűfüves füves 

labdarúgó pálya és labdarúgó pálya és 

egyéb területek egyéb területek 

karbantartás és karbantartás és 

takarítása takarítása 

érdekében érdekében ��NemNem
2012-07-31

������

��2012/132012/13 ��IBIB

��

��

az NB II licenc az az NB II licenc az 

utánpótlás utánpótlás 

korosztályokra korosztályokra 

vonatkozó vonatkozó 

elelőőírásainak írásainak 

teljesítése teljesítése 

érdekébenérdekében ��NemNem
2012-10-31

������

��2012/132012/13 ��IBIB

��

��

az élaz élőőfüves pályánk füves pályánk 

kímélése érdekében kímélése érdekében 

a kora tavaszi, a kora tavaszi, 

illetilletőőleg a késleg a késő ő 

őőszi bajnoki szi bajnoki 

mérkmérkőőzéseinket mind zéseinket mind 

a felna felnőőtt csapat, tt csapat, 

mind az utánpótlás mind az utánpótlás 

csapataink a csapataink a 

mműűfüves pályán füves pályán 

tudják lejátszanitudják lejátszani ��NemNem
2012-09-28

������

��2012/132012/13 ��IFIF
��

��

meglévmeglévő ő pálya pálya 

elhasználódottelhasználódott ��NemNem
2012-11-30

������

��2012/132012/13 ��IBIB

��

��

A A 

gyerekkorosztályok gyerekkorosztályok 

még ideálisabb még ideálisabb 

edzés feltételeinek edzés feltételeinek 

biztosítása biztosítása 

érdekében érdekében 

szükésgessé vált szükésgessé vált 

további éltovábbi élőőfüves füves 

edzéstér edzéstér 

megteremtésemegteremtése ��NemNem
2012-11-30

������

��2012/132012/13 ��IBIB

��

��

az élaz élőőfüves pálya füves pálya 

edzésvilágításának edzésvilágításának 

kiépítése és a kiépítése és a 

labdafogó háló labdafogó háló 

rendszer felújításarendszer felújítása ��NemNem
2012-09-28

������

��2012/132012/13 ��IBIB

��

��

eddig elmaradt eddig elmaradt 

pályabiztonsági pályabiztonsági 

beruházások (fedett beruházások (fedett 

játékos kijáró, játékos kijáró, 

menekülmenekülő ő kapuk, kapuk, 

védvédőőkorlátok, korlátok, 

akadálymenetes akadálymenetes 

térburkolatok) térburkolatok) 

elvégzéseelvégzése ��NemNem
2012-09-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB ��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése
��NemNem 2013-06-28 ������

7. oldal, összesen: 19 oldalPályázat
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Rehab háttámlás kerékpár 70 % 2 252 726 Ft

Rehab edző lerékpár 70 % 1 983 486 Ft

Rehab futópad 70 % 3 913 886 Ft

Rehab evezős gép 70 % 596 773 Ft

Rehab eliptikus gép 70 % 1 257 300 Ft

Rehab combfeszítő-hajlító gép 70 % 1 397 000 Ft

Rehab lábtoló vádligép 70 % 1 219 200 Ft

Rehab I. ütem felületfűtés 70 % 9 336 166 Ft

Rehab I. ütem hőközpont 70 % 12 522 330 Ft

Rehab II. ütem 70 % 107 646 150 Ft

Rehab II. ütem bútorozása 70 % 6 246 495 Ft

felnőtt csapat felszerelése 70 % 3 479 292 Ft

245 519 144 Ft

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

felszerelésefelszerelése ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��IBIB
��

��

Rehab központ I. Rehab központ I. 

ütemének befejezéseütemének befejezése ��NemNem
2012-11-30

������

��2012/132012/13 ��IBIB
��

��

Rehab központ I. Rehab központ I. 

ütemének befejezéseütemének befejezése ��NemNem
2012-10-31

������

��2012/132012/13 ��IBIB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

feljelsztés II. ütemfeljelsztés II. ütem ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��TEBTEB
��

��

Rehab központ Rehab központ 

feljelsztés II. ütemfeljelsztés II. ütem ��NemNem
2013-06-28

������

��2012/132012/13 ��SportszerSportszer

��

��

felkészülés, felkészülés, 

versenyeztetéshez versenyeztetéshez 

szükséges szükséges 

sportszereksportszerek ��NemNem
2012-10-31

������

Összegzés:
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Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú 
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

73 655 743 Ft 171 863 401 Ft 245 519 144 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

73 655 743 Ft 171 863 401 Ft 245 519 144 Ft

Új ingatlan beruházások részletezése

3

lelátó bővítés és korszerűsítés

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 6500

lelátó építése műfüves pályához

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 6500

élőfüves pálya építése

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 25x40

pálya világítás

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 6500

pályabiztonsági rendszer kiépítése

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 6500

Rehab I. ütem felületfűtés

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 500

Rehab I. ütem hőközpont

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 500

Rehab II. ütem

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 1100

Felújítandó ingatlanok részletezése

3

élőfüves pálya felújítása

8230

Balatonfüred

Fürdő utca

34 012/9 6500

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

összes korosztály élőfüves pálya teljes 10 75

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

��2012/132012/13

��2013/142013/14

��2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás megnevezése Beruházás 
típusa

Cím (irányítószám, város, utca, 
házszám)

Helyrajzi szám Mérete Használat 
jogcíme

M.j. 

��2012/132012/13 ��Nagy f.p.Nagy f.p. ��SajátSaját ������

��2012/132012/13 ��Nagy mf.p.Nagy mf.p. ��SajátSaját ������

��2012/132012/13 ��Kicsi f.pKicsi f.p ��SajátSaját
������

��2012/132012/13 ��Nagy mf.p.Nagy mf.p. ��SajátSaját ������

��2012/132012/13 ��Nagy f.p.Nagy f.p. ��SajátSaját ������

��2012/132012/13 ��EgyébEgyéb ��SajátSaját
������

��2012/132012/13 ��EgyébEgyéb ��SajátSaját
������

��2012/132012/13 ��EgyébEgyéb ��SajátSaját ������

Évad Beruházás 
megnevezése 

Felújítás típusa Cím (irányítószám, 
város, utca, 
házszám)          

Helyrajzi 
szám             

Ism. 
beruh.

Mérete            Használat 
jogcíme

Bérleti díj 
Ft/óra előző 
időszak     

Bérleti díj 
Ft/óra 
tárgyidőszak

M.j. 

��2012/132012/13 ��Nagy f.p.Nagy f.p. ��NemNem ��SajátSaját
������

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

9. oldal, összesen: 19 oldalPályázat
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Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

3 1 2Jelenleg használt ingatlanok 
megnevezése                                        

Ingatlan 
típusa

Cím (irányítószám, város, 
utca, házszám)          

Helyrajzi 
szám          

Mérete Használat 
jogcíme I.v. 

Bérleti díj 
Ft/óra

I.v. 
h. 

M.j. 

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

17 0 2

0 15 0

0 0 0

29 7 2

14 4 1

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők 
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező 
gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő 
csapatok száma (Db)

Bajnokság szintje 
(legmagasabb)

U13 alatt 
(Bozsik) ��

U13-14 ��

U15 ��

U16-17 ��Országos II. osztályOrszágos II. osztály

U18-19 ��Megyei osztályMegyei osztály

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

mez 106 6 350 Ft 673 100  Ft

nadrág 64 3 175 Ft 203 200  Ft

melegítő utazó 64 15 240 Ft 975 360  Ft

póló 106 1 905 Ft 201 930  Ft

megkülönböztető mez 106 1 143 Ft 121 158  Ft

edzőcipő 106 19 050 Ft 2 019 300  Ft

versenycipő 106 25 400 Ft 2 692 400  Ft

sportszár 106 1 270 Ft 134 620  Ft

edzőszett 106 11 430 Ft 1 211 580  Ft

kabát 106 17 780 Ft 1 884 680  Ft

széldzseki 106 6 350 Ft 673 100  Ft

táska 106 7 620 Ft 807 720  Ft

kapus mez 28 10 160 Ft 284 480  Ft

kapus edző szett 14 15 240 Ft 213 360  Ft

labda 168 6 350 Ft 1 066 800  Ft

bója 40 1 905 Ft 76 200  Ft

medicinlabda 20 15 240 Ft 304 800  Ft

melgítőkrém 30 3 000 Ft 90 000  Ft

masszázskrém 30 3 000 Ft 90 000  Ft

regeneráló krém 30 3 000 Ft 90 000  Ft

általános bemelegítőkrém 60 1 000 Ft 60 000  Ft

fagyasztó spray 30 3 500 Ft 105 000  Ft

tépek 30 2 500 Ft 75 000  Ft

vitamin koncentrátum 6 18 000 Ft 108 000  Ft

gyógytapasz 15 5 000 Ft 75 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi 
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��párpár ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��szettszett ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��szettszett ��SportfelszerelésSportfelszerelés

��2012/132012/13 ��dbdb ��SporteszközSporteszköz

��2012/132012/13 ��dbdb ��SporteszközSporteszköz

��2012/132012/13 ��dbdb ��SporteszközSporteszköz

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok
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coolbox 3 8 000 Ft 24 000  Ft

��2012/132012/13 ��csomagcsomag ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

��2012/132012/13 ��dbdb ��Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

11. oldal, összesen: 19 oldalPályázat
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

10 12 40 000 Ft 8 000  Ft 576 000  Ft

30 12 75 000 Ft 15 000  Ft 1 080 000  Ft

uefaa/1 15 10 140 000 Ft 28 000  Ft 1 680 000  Ft

uefab/1 15 10 120 000 Ft 24 000  Ft 1 440 000  Ft

uefad/1 15 10 85 000 Ft 17 000  Ft 1 020 000  Ft

uefab/2 15 10 120 000 Ft 24 000  Ft 1 440 000  Ft

uefad/2 15 10 85 000 Ft 17 000  Ft 1 020 000  Ft

uefab/3 10 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

uefad/3 10 10 75 000 Ft 15 000  Ft 900 000  Ft

uefad/4 10 10 75 000 Ft 15 000  Ft 900 000  Ft

uefad/5 10 10 75 000 Ft 15 000  Ft 900 000  Ft

15 10 120 000 Ft 24 000  Ft 1 440 000  Ft

15 10 85 000 Ft 17 000  Ft 1 020 000  Ft

15 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

kapus 10 10 50 000 Ft 10 000  Ft 600 000  Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

10 60

8 15

8 15

8 18

8 18

8 18

8 18

10 17

10 17

10 60

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén 
oklevél azonosítószám)

Szerződés 
szerinti heti 
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel 
érintett hónapok 
száma

Bruttó 
juttatások 
(Ft/hó)

Munkáltatói 
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft)

��2012/132012/13 ��EgyébEgyéb ��KözépfokúKözépfokú ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EgyébEgyéb ��KözépfokúKözépfokú ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EgyébEgyéb ��KözépfokúKözépfokú ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��GyúróGyúró ��KözépfokúKözépfokú ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EgyébEgyéb ��KözépfokúKözépfokú ��EKHO2EKHO2

��2012/132012/13 ��EdzEdzőő ��EKHO2EKHO2

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

��uefaa/1uefaa/1 ��UEFA AUEFA A ��U13 alatt (Bozsik)U13 alatt (Bozsik)

��uefab/1uefab/1 ��UEFA BUEFA B ��U18U18--1919

��uefad/1uefad/1 ��MLSZ DMLSZ D ��U18U18--1919

��uefab/2uefab/2 ��UEFA BUEFA B ��U18U18--1919

��uefad/2uefad/2 ��MLSZ DMLSZ D ��U18U18--1919

��uefab/3uefab/3 ��UEFA BUEFA B ��U16U16--1717

��uefad/3uefad/3 ��UEFA BUEFA B ��U16U16--1717

��uefad/4uefad/4 ��MLSZ DMLSZ D ��U13 alatt (Bozsik)U13 alatt (Bozsik)

��uefad/5uefad/5 ��MLSZ DMLSZ D ��U13 alatt (Bozsik)U13 alatt (Bozsik)

��kapuskapus ��EgyébEgyéb ��U13 alatt (Bozsik)U13 alatt (Bozsik)

Évad Ingatlan 
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra / 
hó)

Bérleti díj 
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban 
(hónap)

Éves 
költség

Kategória

12. oldal, összesen: 19 oldalPályázat
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

13 543 788  Ft

792 000  Ft

2 845 000 Ft

13 0 Ft

1 189 000 Ft

0  Ft

998 000 Ft

15 936 000  Ft

290 000 Ft

35 593 788 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)

3 559 379 Ft 32 034 409 Ft 35 593 788 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 559 379 Ft 32 034 409 Ft 35 593 788 Ft

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és 
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

��2012/132012/13

��2013/142013/14

��2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

UEFA B licensz 3 450 000 Ft

UEFA D licensz 6 135 000 Ft

UEFA A licensz 1 350 000 Ft

10 935 000 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

��2012/132012/13 ��SZSZ

��2012/132012/13 ��SZSZ

��2012/132012/13 ��SZSZ

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

701 250 Ft 233 750 Ft 935 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

701 250 Ft 233 750 Ft 935 000 Ft

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

��2012/132012/13 ��ÁÁ

��2012/132012/13 ��SZSZ

��2013/142013/14 ��ÁÁ

��2013/142013/14 ��SZSZ

��2014/152014/15 ��ÁÁ

��2014/152014/15 ��SZSZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a 
képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos 
tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött 
idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
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Közreműködői költségek

107 145 Ft

5 155 902 Ft

7 012 Ft

961 031 Ft

6 231 090 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

107 145 Ft 0 Ft 0 Ft

5 155 902 Ft 0 Ft 0 Ft

961 031 Ft 0 Ft 0 Ft

7 012 Ft 0 Ft 0 Ft

6 231 090 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat 
leírása                                                                                                                      

Kapcsolódó jogcím Közreműködő 
díjazása (Ft)

��2012/132012/13

��

��

a támogatási igazolás kiállításának feltételét képeza támogatási igazolás kiállításának feltételét képező ő sportfejlesztési sportfejlesztési 

program elprogram előőkészítésével, a jóváhagyást végzkészítésével, a jóváhagyást végző ő szervezet által kiállított szervezet által kiállított 

támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a 

felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás 

elszámolásával kapcsolatban felmerülelszámolásával kapcsolatban felmerülő ő közremközreműűködködőői költségek i költségek 

támogatására az összes igényelt támogatás 3%támogatására az összes igényelt támogatás 3%--át kívánja elszámolniát kívánja elszámolni ��Személyi jellegSzemélyi jellegűű

��2012/132012/13

��

��

a támogatási igazolás kiállításának feltételét képeza támogatási igazolás kiállításának feltételét képező ő sportfejlesztési sportfejlesztési 

program elprogram előőkészítésével, a jóváhagyást végzkészítésével, a jóváhagyást végző ő szervezet által kiállított szervezet által kiállított 

támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a 

felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás 

elszámolásával kapcsolatban felmerülelszámolásával kapcsolatban felmerülő ő közremközreműűködködőői költségek i költségek 

támogatására az összes igényelt támogatás 3%támogatására az összes igényelt támogatás 3%--át kívánja elszámolniát kívánja elszámolni ��Tárgyi jellegTárgyi jellegűű

��2012/132012/13

��

��

a támogatási igazolás kiállításának feltételét képeza támogatási igazolás kiállításának feltételét képező ő sportfejlesztési sportfejlesztési 

program elprogram előőkészítésével, a jóváhagyást végzkészítésével, a jóváhagyást végző ő szervezet által kiállított szervezet által kiállított 

támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a 

felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás 

elszámolásával kapcsolatban felmerülelszámolásával kapcsolatban felmerülő ő közremközreműűködködőői költségek i költségek 

támogatására az összes igényelt támogatás 3%támogatására az összes igényelt támogatás 3%--át kívánja elszámolniát kívánja elszámolni ��KépzésKépzés

��2012/132012/13

��

��

a támogatási igazolás kiállításának feltételét képeza támogatási igazolás kiállításának feltételét képező ő sportfejlesztési sportfejlesztési 

program elprogram előőkészítésével, a jóváhagyást végzkészítésével, a jóváhagyást végző ő szervezet által kiállított szervezet által kiállított 

támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a 

felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás 

elszámolásával kapcsolatban felmerülelszámolásával kapcsolatban felmerülő ő közremközreműűködködőői költségek i költségek 

támogatására az összes igényelt támogatás 3%támogatására az összes igényelt támogatás 3%--át kívánja elszámolniát kívánja elszámolni ��Utánpótlás nevelésUtánpótlás nevelés

Összegzés:

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

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

7 12 71.4  %

5 12 140  %

0 1 0  %

1 2 100  %

500 1600 220  %

0  %

0  %

0  %

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

17 20 17.6  %

15 18 20  %

0 0 0  %

29 35 20.7  %

14 16 14.3  %

0  %

0  %

0  %

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási 
időszak vége)

Változás a bázisév 
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő

Licence-szel rendelkező edzők 
száma Fő

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú 
ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló 
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak 
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U13 alatt (Bozsik) Fő

U13-14 Fő

U15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Egyéb indikátor:

15. oldal, összesen: 19 oldalPályázat
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Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

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: Balatonfüred (helység), 2012 (év) 04 (hó) 02 (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

16. oldal, összesen: 19 oldalPályázat
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Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Alulírott Dr. Csákvári Tamás, 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 (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az 
adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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 kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott 
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, 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 a 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Balatonfüred (helység), 2012 (év) 04 (hó) 02 (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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������ 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) 

������ Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

������ Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell 
töltenem)

������ A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.

������ Egyéb dokumentumok

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

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

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

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

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

������ Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

������ 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 kifejtését.

������ A beruházás finanszírozási terve és forrása

������ A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

������ Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

������ Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Balatonfüred (helység), 2012 (év) 04 (hó) 02 (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 62 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 18 600 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

3 571 500 Ft 107 145 Ft 3 571 500 Ft 7 250 145 Ft

171 863 401 Ft 5 155 902 Ft 73 655 743 Ft 250 675 046 Ft

32 034 409 Ft 961 031 Ft 3 559 379 Ft 36 554 819 Ft

233 750 Ft 7 012 Ft 701 250 Ft 942 012 Ft

207 703 060 Ft 6 231 090 Ft 81 487 872 Ft 295 422 022 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

3 571 500 Ft 107 145 Ft 3 571 500 Ft 7 250 145 Ft

171 863 401 Ft 5 155 902 Ft 73 655 743 Ft 250 675 046 Ft

32 034 409 Ft 961 031 Ft 3 559 379 Ft 36 554 819 Ft

233 750 Ft 7 012 Ft 701 250 Ft 942 012 Ft

207 703 060 Ft 6 231 090 Ft 81 487 872 Ft 295 422 022 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1143/2012

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása
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