
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  XVII. KER. RÁKOSMENTI TESTEDZO KÖR

A kérelmező szervezet rövidített neve  RTK

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  01-02-0000638

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19807207-2-42

Bankszámlaszám  11717009-20042550-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1171  Város  Budapest

Közterület neve  Péceli  Közterület jellege  utca

Házszám  144  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  1171  Város  Budapest

Közterület neve  Péceli  Közterület jellege  utca

Házszám  144  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 940 62 25  Fax  

Honlap  www.rakosmentitk.hu  E-mail cím  amazonfitness123@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Szakál Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 940 62 25  E-mail cím  amazonfitness123@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szakál Béla +36 30 940 62 25 amazonfitness123@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Nagy fűves pálya Nagy f.p. 1171
Budapest
Péceli út
144

128155/12 6,5H Egyéb 180 0 Ft 12

Nagy fűves pálya Nagy f.p. 1171
Budapest
Péceli út
144

128155/12 6,5H Egyéb 180 0 Ft 12

Csarnok Edzőcs. 1171
Budapest
Péceli út 
144

128187 616m2 Egyéb 200 0 Ft 12

Öltöző Öltöző 1171
Budapest
Péceli út
144

128155/12 200m2 Egyéb 200 0 Ft 12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0,2 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 11,8 MFt 10,17 MFt 10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 12,1 MFt 12,4 MFt 20 MFt

Egyéb támogatás 0,6 MFt 2 MFt 50 MFt

Összesen 24,7 MFt 24,57 MFt 80 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7,9 MFt 6,8 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 6,9 MFt 6,9 MFt 8 MFt

Anyagköltség 2,1 MFt 4 MFt 11,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 6,9 MFt 3 MFt 3,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,3 MFt 1,2 MFt 50 MFt

Összesen 24,1 MFt 21,9 MFt 80 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)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 12 157 769 Ft 243 155 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPHPM01-16875/2017/MLSZ

2017-12-01 17:49 4 / 26



Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Rákosmente legnagyobb és legrégebbi egyesülete az RTK „Rákoscsabai Testgyakorlók Köre”. Az egyesület 1912.szeptember 1-jén alakult. Az egyesület, úgy, mint a többi kerületi egyesület
anyagi nehézségekkel küzdött és mindent megpróbált helyzete javítására. Így az 1955/56-os bajnokságban Bőrösök-ként indult, majd újra RTK lett, amit a helyi TSZ patronált. A legsikeresebb
évtized 1966-1977-ig tartott, amikor egyesült a Volán SC-vel és Volán SC néven működött tovább. A Volán SC idejében a labdarúgó csapat az 1974/75 évi bajnokságban az NB I. B-ben a
harmadik helyen végzett. Nem volt ritka az 5-6 ezer fős nézőszám sem. A Volán SC 1977.évi távozása után a 22-es Volán SE költözött Rákoscsabára és szerepelt az NB II. osztályban
sikeresen. A 22-es Volán SE 1985-ben megszűnt, és a rákoscsabai egyesület újra az RTK nevet vette fel és az óta is így működik. Az utánpótlás-nevelés sokadszor újra indult kiváló edzők
vezetésével, a Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány segítségével. 2010-tól egészen a felnőtt labdarúgókig rendelkezik az egyesület játékosokkal. 2009-2010-es korosztály az U7-es
OTP Bank Bozsik-tornán szerepel, az U8, U9, U10/11 és U12/13-as csapatokkal együtt. Jelenleg 6 óvodában népszerűsítjük a labdarúgást közép- és nagy csoportban 100 fő részére. A felnőtt
csapat gerincét fiatal játékosok alkotják. Az egyesület célja, hogy minél több kerületi kötődésű, saját nevelésű gyerekeket építsen be a felnőtt csapat keretébe. Fő célunk: utánpótlás csapatok
szerepeltetése minden korosztályban U14-U21-ig. A következő szezonban indítunk U14-U15-U16-U17-es csapatokat. Célunk még a Futsal utánpótlás csapatok indítása és a meglévő
óvodásaink megtartása az egyesülethez, melyet a kerületi iskolákkal történő megállapodás alapján tudjuk megvalósítani. Az első helyen álló Old Boys csapatunk ismételten a kiemelt
osztályban játszón, II. osztályú felnőtt csapatunk pedig a 2017/2018. évben is a BLSZ I. osztályban szerepeljen. Hosszú ideje dédelgetett álmunk egy műfüves sportpálya kialakítása, melyet
szeretnénk megépíteni. 

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

Az alapvető célunk a sport, a labda, a játék megkedveltetése, a gyerekekkel és az érdeklődés felkeltése a labdarúgás iránt. Az Óvodákban valamint az U7-9-11 korosztályban nem is feltétlenül
a sportágra, a labdarúgásra, hanem a sportra nevelünk. A bajnokságot ebben a korosztályban a havonta megrendezésre kerülő Bozsik kupa jelenteti, ahol az elsődleges szempont az, hogy
mindenki elegendő játéklehetőséget kapjon, és éles meccseken próbálhassa ki magát. Heti 3 edzés szerepel a programban és átlagban kéthetente hétvégéken játszanak meccset a gyerekek.
A nyáron júniusban még végig edzünk és utána 1-1 hetes táborokkal segíti az egyesület a gyerekek töretlen fejlődését. Ebben a korosztályban a felkészülés még nem nagyon jön szóba. A 1-
1,5 órás foglalkozás már önmagában kondicionál. Heti 3 alkalommal edzünk (összesen 5,5 órát töltünk el a pályán), szinte minden gyakorlatot labdával csinálunk és minden edzést játékkal
fejezünk be. Igyekszünk minél változatosabb és érdekesebb feladatokat kitalálni, hogy a gyerekek örömmel, sikerélménnyel, jókedvűen fejezzék be az edzéseket, de azért megkapják a kellő
terhelést, de persze, nem csak a száraz futással! Az U12/13 csapatunknak szintén heti 3 edzés szerepel összesen 6 órában. Itt már nem a sportág megszerettetésén van a hangsúly, hanem a
labdás koordináció, labdabirtoklás különböző kombinatív játékkal. Taktikai elemek súlyozása, területvédekezés, területszűkítése, észlelés és döntés. Ennek szellemében kívánjuk folytatni az
egyesület elmúlt 104 év sikereit, ahonnan számos nevelt játékosból lett első osztályú labdarúgó. A fent vázolt célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges egy teljes méretű és a
későbbiekben egy 60x40-s edzőpálya méretű korszerű műfüves pálya kialakítása. A műfüves pálya kialakítását követően gyakorlatilag egész évben tudunk minden korosztály számára
edzéslehetőséget és fejlődést biztosítani, valamint az edzéslehetőségeket csak az igazán szélsőséges időjárási viszonyok akadályozhatnák már, normál időjárási körülmények között állandóan
használható lenne a műfüves pálya. Az egyesület utánpótlás csapatainak rendelkezésére álló labdarúgópályája jelenleg nem rendelkezik kiépített lelátóval és már évek óta szükségszerű egy
lelátó építése, azonban korábbi sportfejlesztési program keretében költségcsökkentés miatt nem tudta megvalósítani az egyesület annak kivitelezését. Az új lelátó építésével a nézőtér
komfortosabbá válik. Ezen kivitelezések a mai kor igényei szerint szolgálják majd ki a látoga 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2017/2018-as évadban az egyesület a fő hangsúlyt a nagyméretű műfüves pálya infrastruktúrájának fejlesztésére, bővítésére helyezi. Ennek keretében kialakításra kerül egy nagyméretű
műfüves labdarúgó pálya, a megfelelő kiegészítő elemekkel (labdafogó hálók, világítás), a meglevő öltözők felújításra kerülnek, valamint egy 150 fő befogadására alkalmas lelátót is
kialakítunk. A kivitelezések a mai kor igényei szerint szolgálják majd ki a látogatókat, a csapatokat. A tervezett kivitelezési munkálatok 2017. augusztus elején kezdődnek, a teljes fejlesztés
pedig 2017. október végére valósul meg, mely összességében 7 hónapot vesz igénybe. Az Egyesület utánpótlás-nevelési munkája megalakulása óta tudatos koncepció mentén zajlik.
Eredményei a gyerekek és a csoportok számában, valamint a szakmai gárda minőségi fejlődésén és a feltételek folyamatos javulásán érezhető. A 2017/18-es támogatási időszakban a
megkezdett fejlesztések folytatását tervezi az egyesület. Fő célunk az utánpótlás-nevelésben résztvevő gyerekek számának növelése, valamint a szolgáltatás minőségi fejlesztése. A pályázat
keretében az utánpótlásneveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése, valamint a nevezési díjak, bérleti díjak, személyszállítási díjak és a nyári edzőtábor költsége valósul
meg. A fenti tételek beszerzése a támogatás megítélését követően kezdődik meg. A 2015/2016 és 2016/2017 évadra elnyert utánpótlás-nevelési feladatok célját szolgáló támogatás jelentős
segítséget jelentett az Egyesület utánpótlás-nevelési munkájának szakmai színvonalának megtartásában és emelésében,különösképp a tárgyi feltételek biztosításában. Az utánpótlás-nevelési
feladatokat az Egyesület hasonlóan az előző évadhoz a 2017/18-es sportév folyamán folyamatosan igazodva sportfejlesztési programjához fogja végrehajtani. 

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 2017/2018-es évadban az egyesület kiemelkedő szerepet szán az infrastrukturális feltételek javítására, a pálya fejlesztésére, mely hosszútávon fenntartható és működtethető. Célja az
utánpótlás-nevelésben résztvevő gyerekek létszámának fokozatos növelése. Ezt szolgálja a pálya infrastruktúrájának fejlesztése. További cél az infrastrukturális feltételek javítása mellett a
pálya és az eszközpark fejlesztése. A kerületi gyerekek életében fontos szerepet játszik a sport, a jövőbeni terveik között is nagy szereppel bír a labdarúgás. Ehhez egy olyan megfelelő
infrastruktúrát szeretne kialakítani az egyesület, amely megalapozza a szakmai munka feltételeit, ezen költségekhez igényelt támogatások hozzájárulnak munkájuk hatékonyabban és
eredményesebben történő végzéséhez. Az egyesület törekszik társadalmi kapcsolatainak szélesítésére. Együttműködési megállapodással rendelkezik a helyi általános iskolákkal, melyek
keretében sportolási lehetőséget biztosít a gyerekek számára. Az egyesület ösztönzi, az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását a sportolás, a szabadidő hasznos
eltöltése területén, valamint a jövőben is támogatni kívánja a fiatalkorú sportolók labdarúgó versenyeken, a községi sport rendezvényeken való részvételét. Cél, ezen tevékenységek
összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása, melyeket az elmúlt években saját erőből, szponzorok, illetve szülői támogatás révén finanszírozták. A sportfejlesztési
programja tökéletesen alkalmazkodik a szakszövetségi stratégiához, valamint a 2016/17-es évadban beadott sportfejlesztési programhoz. A pályázat keretében jelentős infrastruktúrafejlesztés
valósul meg, mely hosszú távú eredményeket hoz és fenntartható. Elsődleges célja az utánpótlás-nevelés körülményeinek fejlesztése és az utánpótláskorú labdarúgók létszámának növelése.
Emellett az egyesület osztozik a szakszövetség azon szándékával is, mely a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek számának növelését és a
tehetségesebb fiatalok korosztályos csapatokba való beintegrálását célozza. Az egyesület hosszú távú tervei között szerepel továbbra is a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, a
labdarúgás és futsal népszerűsítése a gyermekek körében, mely egyrészt a tömegsport bázis folyamatos növelését célozza. 

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

Az utánpótlás-nevelési program társadalmi haszna vitathatatlan. Valamennyi sportágban és valamennyi korosztályban a résztvevők testi-lelki fejlődését szolgálja, egészséges életszemléletét,
közösségi képességeit fejleszti. A sport nevelő hatása révén kevésbé lesznek hajlamosak deviáns viselkedésre. A labdarúgás évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a kerület sportéletében. Az
elmúlt években az egyesület egyre nagyobb figyelmet fordított az utánpótlás-nevelésre, így a 2017/2018-as idényre beadott sportfejlesztési program is erre összpontosít. A fejlesztések,
várhatóan az eredményesség javulásával és az utánpótlás korú igazolt labdarúgók számának növekedésével fog járni. A benyújtott sportfejlesztési program megkönnyíti a közoktatásban
tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek korosztályos csapatokba való beintegrálását is. A gyerekek, akik a most elérhető támogatásból több és jobb minőségű képzést
kapnak, tehetségüknek megfelelően élsportolók, alacsonyabb osztályokban rendszeresen futballozók, vagy egészséges, sportos szemléletű felnőttek lesznek. Az utánpótlásnevelésben
résztvevő fiatalok a későbbiekben a rendszeres testmozgás elétre szóló megszerettetése mellett a későbbiekben sportfogyasztó felnőttekké válnak, amellyel a sportgazdaság fejlődéséhez,
bevételeinek növeléséhez is hozzájárulnak majd. A pályázatban elnyert támogatás segítségével az egyesület képes lesz nagy tömegű játékoskeret fenntartására, a feltételek biztosítása révén
valamint a megfelelő szakmai munka lehetőséget teremt a sport vonzóvá tételére a gyerekek körében. Ezek további bevételeket jelentenek az egyesületnek, mely stabil anyagi helyzetet
teremtene. A program fenntarthatóságát elsősorban az infrastrukturális fejlesztések hosszú távú használhatósága biztosítja. Az egyesület utánpótlás-nevelési rendszerének magas színvonala
biztosítja a folyamatos érdeklődést, a gyerekek számának folyamatos növekedését, a magyar labdarúgás népszerűsítését. A labdarúgó pálya fejlesztése jelentős társadalmi és gazdasági
hatásokkal jár. A délelőtti órákban kihelyezett testnevelés órákat, iskolai- és diáksport rendezvényeket lehet a területen szervezni. Ennek érdekében az Egyesület a környékbeli és partner
iskolákkal, valamint az önkormányzatokkal elmélyíti az együttműködését, ezzel biztosítva a kedvezményes közcélú használatot. Az infrastrukturális fejlesztéseket követően, a labdarúgó pálya
megfelelő helyszín lehet sportnapok, tornák, egyéb sportrendezvények számára is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

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

0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

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

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

0 Ft

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

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

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 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

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U9 RTK U9 20 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 RTK U7 20 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U15 RTK-VASLÓ U15 20 Egyéb bajnokság Országos II. osztály 2. Aktív

U14 RTK-VASLÓ U14 20 Egyéb bajnokság Országos II. osztály 1. Aktív

U14 RTK-VASLÓ U14 20 Egyéb bajnokság Országos II. osztály 2. Aktív

U13 RTK I. U13 17 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 RTK II. U13 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 RTK U11 20 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U16 RTK U16 15 Egyéb bajnokság BLSZ Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

396826 BUJDOSÓ LÁSZLÓ DÁVID RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SPORTKÖR EGYESÜLET 2017.02.14. 15%

597224 DOBÓ-KOCSIS MÁRK BKV ELŐRE SC 2016.08.31. 15%

631456 JANCSÓ MÁRTON TAMÁS GRUND 1986 FOOTBALL CLUB 2016.08.31. 15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

RTK U9 (N) U9 20 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

RTK U7 (N) U7 20 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

RTK-VASLÓ U15 (N) U15 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

RTK-VASLÓ U14 (N) U14 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

RTK-VASLÓ U14 (N) U14 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

RTK I. U13 (N) U13 17 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

RTK II. U13 (N) U13 16 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

RTK U11 (N) U11 20 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

RTK U16 (V) U16 15 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

BUJDOSÓ LÁSZLÓ DÁVID (N) 396826 2017.02.14.  Rákosmenti községi sportkör
egyesület

+ 15%

DOBÓ-KOCSIS MÁRK (N) 597224 2016.08.31.  Bkv előre sc + 15%

JANCSÓ MÁRTON TAMÁS (N) 631456 2016.08.31.  Grund 1986 football club + 15%

 Támogatás összesen 10 500 000 Ft

 Bónusz összesen 4 725 000 Ft (+ 45%)

 Teljes elvi támogatás 15 225 000 Ft

 Férfi 15 225 000 Ft

 16/17-ös csapatok korrekció -600 000 Ft

Elvi támogatás 14 625 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz labda db 120 7 000 Ft 840 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 100 9 800 Ft 980 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 200 2 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 250 4 000 Ft 1 000 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 5 9 000 Ft 45 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 5 12 500 Ft 62 500 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 5 19 000 Ft 95 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra csom 3 110 000 Ft 330 000 Ft

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

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

Gyógyszer kötszer db 20 400 Ft 8 000 Ft

Gyógyszer tapasz csom 20 250 Ft 5 000 Ft

Gyógyszer jégakku db 10 200 Ft 2 000 Ft

Gyógyszer jégzselé db 10 800 Ft 8 000 Ft

Gyógyszer fásli db 20 200 Ft 4 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 2619 EKHO 96 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Edző 1095 EKHO 80 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző TANC1412-00875 EKHO 96 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző TANC1515-01769 EKHO 96 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző TANC1515-01767 EKHO 96 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Egyéb Gondok Egyéb 159 12 135 000 Ft 18 700 Ft 1 844 400 Ft

Edző 1686 EKHO 96 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

Edző 1095 EKHO 80 11 75 000 Ft 15 000 Ft 990 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Gondok A pálya fenntartása, működtetése miatt.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1686 UEFA B U7 6 16

1095 UEFA B U9 6 16
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1095 UEFA B U11 6 18

TANC1412-00875 MLSZ Grassroots C U13 6 22

TANC1515-01769 MLSZ Grassroots C U14 6 15

TANC1515-01767 MLSZ Grassroots C U15 6 15

2619 UEFA B U16 6 20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 752 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 27 000 Ft

Személyszállítási költségek 200 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 8 864 400 Ft

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

Összesen 13 143 900 Ft

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

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

11 793 037 Ft 121 578 Ft 243 155 Ft 12 157 769 Ft 1 350 863 Ft 13 387 055 Ft 13 508 633 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 243 155 Ft 243 155 Ft 121 578 Ft 364 733 Ft

Összesen 243 155 Ft  364 733 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Pályázat megírása, folyamatos ’’karbantartása’’, adminisztrációban való aktív részvétel, elszámolás lebonyolítása.
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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, 2017. 12. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szakál Béla (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 12. 01.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Szakál Béla (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó XVII. KER. RÁKOSMENTI TESTEDZO KÖR (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a XVII. KER. RÁKOSMENTI TESTEDZO KÖR (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

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

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 12. 01.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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

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

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

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2017. 12. 01.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

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

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 7 17%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 6 7 17%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 15 0%

U15 fő 20 20 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

11 793 037 Ft 121 578 Ft 243 155 Ft 12 157 769 Ft 1 350 863 Ft 13 387 055 Ft 13 508 633 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 11 793 037 Ft 121 578 Ft 243 155 Ft 12 157 769 Ft 1 350 863 Ft 13 387 055 Ft 13 508 633 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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)

alairasicimpldrtk_1461825453_1493187750.pdf (Szerkesztés alatt, 564 Kb, 2017-04-26 08:22:30) f2f46ea1c593474fb7c49322e4c0519ffa1637dcbee2d1073baf02d06094a466

Egyéb dokumentumok

tulajdonlap_1493200409.pdf (Szerkesztés alatt, 547 Kb, 2017-04-26 11:53:29) b1087ced65c0182f6831333165c59b001334c9564a02375e9d35c70ef164cef5

tulajdonosihozzajarulas_1493200426.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2017-04-26 11:53:46) e0b537a3b14fd5a7a3142fc9a8669df6c010705082e412517ae4744fa17776be

rtkaj17szept26_1509085530.pdf (Hiánypótlás melléklet, 248 Kb, 2017-10-27 08:25:30) 27e6940d56ad5a9a2be853980b947c60ed7e7ca04edf59d8eeb735f5b092d86a

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatrtk_1493200447.pdf (Szerkesztés alatt, 426 Kb, 2017-04-26 11:54:07) a0634515ea31565830ad841da831145534d97d0ae2784c3ad43204b45c2ccdbb

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

birosagirtk_1493199994.pdf (Szerkesztés alatt, 563 Kb, 2017-04-26 11:46:34) 7a947582bb395dcfc24c8d348d2f0aa523ae942e68b04e39b09ae951b17d6cd2

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

45000_1493373798.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Kb, 2017-04-28 12:03:18) 797f090cb0d3db012885e78a81dc95ffb017c9ccccceb35508d844dc12f7ec5f

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

0asigazolas_1492712003.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2017-04-20 20:13:23) 91ab5126d336a2d076b673ed6d9da92e4aac94ff779075642bb8fa760b5eac04
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