
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  NUSE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  TE5831

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  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  18056068-1-13

Bankszámlaszám  12100011-17619693-00000000

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 Önkormányzati támogatás és tagdíj

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2094  Város  Nagykovácsi

Közterület neve  Cseresznye  Közterület jellege  utca

Házszám  6  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2094  Város  Nagykovácsi

Közterület neve  Cseresznye  Közterület jellege  utca

Házszám  6  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 941 75 46  Fax  -

Honlap  www.nuse.hu  E-mail cím  lukatsyz@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Lukátsy Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 941 75 46  E-mail cím  lukatsyz@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bács Ferenc +36 30 629 51 93 bacsferenc@gmail.com

Lukátsy Zoltán +36 30 941 75 46 lukatsyz@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.

Műfüves nagypálya Nagy mf.p 1028
Budapest
Szabadság utca
57

Budapest II.
kerület 51705/2

7260
m2

Bérelt 3 19 000 Ft 8
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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 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3 MFt 9 MFt 6,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8 MFt 13 MFt 19,935 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 10 MFt

Összesen 12 MFt 23 MFt 38,435 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3 MFt 3,6 MFt 5,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 1,5 MFt 2 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1,8 MFt 3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 2,8 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 1,4 MFt 16 MFt

Összesen 10 MFt 11,1 MFt 29,5 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)

350 357 Ft 7 007 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 791 740 Ft 155 835 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 11 793 336 Ft 235 867 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület 2010 tavaszán alakult meg hivatalosan, de valós ténykedésünket 4 évvel azelőtt kezdtük meg. A társaságra kezdetektől jellemző a lelkes szülői
támogatás és részvétel (sőt, eleinte kizárólag szülőkből állt a felnőtt szakmai csapat), ami kiegészült az Általános Iskola és az Önkormányzat segítségével is, a tornaterem (és a kinti iskolai
sportpálya), illetve a füves futballpálya rendelkezésre bocsátásával. Pillanatnyilag 190 igazolt versenyzőnk van. U7-U13-ig illetve U14 és U16 utánpótlás korcsoportban van csapatunk, ahol
nagyobb a létszám, ott két csapattal szerepelünk a Bozsik programban. Sőt, több alkalommal rendezőként is vállaltunk szerepet Bozsik tornákon. Korcsoportjaink mindegyikénél immár két-két
edző dolgozik, továbbá van két kapusedzőnk. Az U7-U13 korcsoportok csapatai részt vesznek a rendszeresen megrendezendő Bozsik tornákon, U14-es csapatunk és U16-os csapatunk a
megyei bajnokságban. 2016/17-es szezonban a Solymár SC-vel közös U19-es csapatot is szerepeltettünk a megyei bajnokságban. 2017 első hónapjaiban is, ahogy az előző években, több téli
kupára, köztük nemzetközi kupákra is kaptunk meghívást több korcsoportban is (pl. Debreceni Olasz Foci Suli, Karácsony kupa). A ’legöregebb’ korosztályunk, a kezdetektől nálunk focizó
gyerekekre épülő U19-es csapatunk egyre inkább példaképei is a kisebbeknek, felnéznek rájuk, jó a kapcsolat közöttük, köszönhetően a közös programoknak, táboroknak. Ennek eredménye,
hogy ebből a korosztályból már végzett (MLSZ C) fociedzőnk is van. Illetve többen az Önkéntes Grassroots képzésen is részt vettek. 2016-ban az U16-os csapatunk a megyei bajnokságban
bronzérmes lett, csapatunk adta a gólkirályt is (Forgács Bendegúz)! A hagyományos nyári edzőtábort 2016-ban Katalinpusztán rendeztük. Idén is megrendeztük a nyári napközis focitábort,
amit a szülők évek óta elhangzó kérésének eleget téve fiatal edzőink bevonásával tartottunk. Négy héten át tartott a program, 5 és 14 év közötti gyerekek, fiúk-lányok vettek részt a nagyon
vidám, nagyon tartalmas (és a családoknak nagyon praktikus) táborokban. Ennek is köszönhetően sok gyerekkel növekedett őszre az igazolt sportolóink száma. Mivel korlátozottan áll
rendelkezésre a kinti és a benti pálya egyaránt, ezért kénytelenek voltunk és vagyunk termet, illetve pályát bérelni csapataink számára. 

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

A Nagykovácsi, Sport utcai élőfüves nagypályán nincs világítás. A fejlesztés következtében tovább lehetne használni a labdarúgó pályát nem csak nyáron, hanem ha már korábban sötétedik is,
ez pedig többlet időtartamot jelent, aminek a következtében a pálya kihasználtsága is jelentősen megnő. A korszerűsítést a lehető leghamarabb szeretnénk elvégezni, ez természetesen függ a
sportfejlesztési programunk pozitív elbírálásától, valamint a támogatási összegek mihamarabbi összegyűjtésétől. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2017/18-as utánpótlás-nevelési program beosztása a következőképpen fog alakulni. A szakmai munkatársak bérei, munkájukkal arányosan az évad során egyenlő mértékben elosztva 12
hónapon keresztül kerül kifizetésre. A sportfelszerelések beszerzését két ütemben fogja véghez vinni a szervezet. Azon eszközök, amelyek a bajnoki évad során elengedhetetlen fontosságúak
azokat még a szeptemberi szezonkezdet előtt, a további, nagyobb értékű elemek beszerzésére azonban csak a felkészülési időszakban kerül majd sor, hiszen addigra fogja tudni a szervezet a
megfelelő támogatásokat összegyűjteni. Az egyéb szolgáltatások költségeit pedig az évad során folyamatosan kell kiegyenlítenünk. 

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása az előző időszakokra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési
programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, az igazolt játékosok számának lehetőség szerinti növelése, a futball
népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imázsának az erősítése. Filozófiánk része, amit gyakran hangoztatunk is a gyerekek között, hogy nem minden fiatal játékosból lesz sztár, nem baj,
ha nincs meg mindenkiben a megfelelő tudás, ez nem feltétel a csapatba jutáshoz. Ezt szem előtt tartjuk a felkészítések, edzések során is, ahol valljuk, hogy nem az edzések bonyolultsága a
mérce, sokkal inkább azok élvezetessége, játékossága. Meggyőződésünk, hogy nem a teljesítménnyel, megnyert mérkőzések, belőtt gólok számával, hanem a játék örömének
felfedeztetésével kell motiválni a fiatalabb korosztályt. A játék – amellett, hogy mint csapatsport, erősíti a csapatszellemet - segít feloldani a gyerekek szorongásait, serkenti
kezdeményezőkészségüket és fejleszti improvizációs képességeiket. Filozófiánk helyességét és eddigi munkánk eredményességét mutatja, hogy edzéseinket több, mint 200 gyerek látogatja,
akiknek egy része nem igazolt játékos (van, aki egyéb elfoglaltság miatt csak egy edzésen tud részt venni, van, aki nem szeretne meccsen játszani, csak az edzéseket látogatja, van, aki még
nem döntötte el, stb.) További bizonyítéka az eddigieknek, hogy csaknem minden évben dobogós csapattal/csapatokkal, fair play díjjal, gólkirályi címmel büszkélkedhetünk. A játék örömét
fenntartani komoly szakmai kihívás edzőinknek. A tehetséges gyerek számára ugyanúgy meg kell találni a feladatot, mint a kevésbé ügyes gyereknek. Minőségi munkát differenciált edzések
tartásával, csoportbontásban igyekszünk tartani, hogy mindenki boldogan menjen haza. Ehhez ilyen létszám mellett elengedhetetlen, hogy a különböző korosztályoknál két-két edző legyen. A
koncepciónk helyességét igazolja, hogy mind több gyerek tud tőlünk továbblépni, és beilleszkedni a magasabb szintű klubokba. (Sok korábban nálunk pallérozódó gyerek ma már a Vasas, a
Budakeszi Alközpont, vagy éppen a Dunakanyar Alközpont csapataiban rúgja a labdát.) 

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

Nagykovácsi Budapest szomszédságában fekvő, speciális adottságokkal rendelkező település. Látszólag kedvező adottságai vannak (természetesen valóban azok, ha a jó levegőt, a
természet közelségét nézzük), ugyanakkor bizonyos dolgokban hátrányos helyzetűnek mondató (nincs ipara, ezáltal nehéz helyi szponzort találni bármilyen közösségi célra), valamint a
sportolási lehetőségek szűkösek, ahhoz, hogy sportoljanak gyerekeink, nagyrészt be kell utazni a fővárosba. Ugyanakkor a gyerekszám messze az országos átlag fölötti, fokozatosan nő, ezért
is nagyon fontos, hogy a település gyerekeit sikerüljön megszólítani, olyan alternatív sportolási lehetőséget nyújtani számukra, ami amellett, hogy hasznos, kellemes is, szórakoztató, egyben
népszerű számukra. Jól nyomon követtük az elmúlt 6-7 évben az infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeit (még ha mi nem is tudtuk az országos átlagnak megfelelő fejlesztéseket produkálni),
nyűgeit és nehézségeit és látványos módon tudjuk bizonyítani, hogy a sportolni vágyók száma és az infrastruktúra javulása milyen szépen követi egymást, mennyire hat egymásra a kettő. Az is
nagy eredmény, hogy a családokat, szülőket be tudjuk vonni a munkába, a közös rendezvényekbe, de – főleg, mivel sok a nagycsalád, több olyan család van, ahonnan több gyerek is jár
hozzánk – ezért bizonyos szint után már nem volt elvárható, hogy szülői segítséggel oldjuk meg a szállítási gondokat. Ezért is jelentett nagy lépést a két busz megvásárlása, amire lehetőséget
kaptunk a Tao-nak köszönhetően. A 2016/17-es programban megvalósult fejlesztések (kispad felújítás, fedett terasz létesítése) nagyban hozzájárulnak az általunk kitűzött cél, az igazi klubélet
megvalósítása felé. Egyesületünk ma már megkerülhetetlen szereplője a település életének.
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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)

Informatikai beruházás honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás hangosítás (nem kiépítéssel) db 1 180 000 Ft 180 000 Ft

Informatikai beruházás vetítővászon db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 120 000 Ft 120 000 Ft

490 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

honlap fejlesztés Fontos, hogy ne csak eszközeinket, hanem a tájékoztatásra leginkább alkalmas internetes oldalunkat is folyamatosan fejlesszük illetve karbantartsuk.

hangosítás (nem kiépítéssel) A rendezvények szervezéséhez elengedhetetlen a hangosítás, jelen pillanatban semmilyen hangosítással nem rendelkezünk, ezért szeretnénk ezen
a területen is fejleszteni.

vetítővászon A felvett mérkőzések visszanézéshez nagy segítséget nyújtana egy vetítővászon. Így egyszerre több csapatunkkal, magasabb technikai színvonalon
tarthatnánk taktikai megbeszéléseket.

szárítógép Ahhoz, hogy a megvásárolt sportfelszerelések sokáig használhatóak legyenek, ügyelnünk kell azok minőségének megóvására. Egy professzionális
szárítógép ebben nyújtana segítséget.

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)

339 847 Ft 3 504 Ft 7 007 Ft 350 357 Ft 150 153 Ft 497 007 Ft 500 511 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)

Pálya
világítás

egyéb 2017-07-03 2018-05-31 2018-06-29 10 897 305 Ft

10 897 305 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

egyéb A labdarúgó pályánknak jelenleg nincs világítása. Ez nagyban korlátozza az edzési lehetőségeinket főleg az őszi és téli időszakban, az óra átállítás
miatt október vége után és március vége előtt gyakorlatilag nem tudunk edzéseket tartani szabadtéren, miközben a csapataink bajnoki időszaka
november végéig tart, és március közepén kezdődik. A világítás létesítésének legfőbb előnyét tehát az edzési időtartam megnövelése jelentené,
aminek következtében a pálya kihasználtsága is jelentős mértékben emelkedne.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pálya
világítás

egyéb Nagy f.p. 2094
Nagykovácsi
Sport utca
-

Nagykovácsi 220 Lux 123 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

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

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

Igen

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. 7 557 988 Ft 77 917 Ft 155 835 Ft 7 791 740 Ft 3 339 317 Ft 11 053 140 Ft 11 131 057 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 Nagykovácsi U-9 U9 20 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Nagykovácsi U-7 U7 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U16 Nagykovácsi-Solymár U16 22 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Megyei II. Aktív

U14 Nagykovácsi USE U14 12 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Megyei II. Aktív

U13 Nagykovácsi U-13 U13 15 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Nagykovácsi U11/2 U11 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Nagykovácsi U11/1 U11 9 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program U10 Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U19 Nagykovácsi U19 22 Egyéb bajnokság Megyei II. Aktív

U13 Nagykovácsi U13/2 U13 15 Bozsik Egyesületi Program U13 Aktív

U9 Nagykovácsi U9/2 U9 6 Bozsik Egyesületi Program U9/2 Aktív

U9 Nagykovácsi U9/3 U9 5 Bozsik Egyesületi Program U9/3 Aktív

U7 Nagykovácsi U7/2 U7 3 Bozsik Egyesületi Program U7 Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U15 Nagykovácsi Futsal U15 10 Futsal UP torna Megyei II. Aktív

U15 Nagykovácsi Futsal U15/2 U15 10 Futsal UP torna Megyei II. Aktív

U19 Nagykovácsi Futsal U19 20 Futsal UP torna Megyei II. Aktív

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

Nagykovácsi U-9 U9 (N) U9 20 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi U-7 U7 (N) U7 10 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi-Solymár U16 (N) U16 22 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Nagykovácsi USE U14 (N) U14 12 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Nagykovácsi U-13 U13 (N) U13 15 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi U11/2 U11 (N) U11 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi U11/1 U11 (N) U11 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi U19 (V) U19 22 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Nagykovácsi U13/2 U13 (V) U13 15 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi U9/2 U9 (V) U9 6 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi U9/3 U9 (V) U9 5 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Nagykovácsi U7/2 U7 (V) U7 3 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 10 500 000 Ft

Férfi futsal

Nagykovácsi Futsal U15 (V) U15 10 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Nagykovácsi Futsal U15/2 U15 (V) U15 10 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

Nagykovácsi Futsal U19 (V) U19 20 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 1 500 000 Ft

 Férfi 10 500 000 Ft

 Férfi futsal 1 500 000 Ft

Elvi támogatás 12 000 000 Ft

be/SFP-16255/2017/MLSZ

2017-05-02 11:09 14 / 26



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 10 13 000 Ft 130 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 10 13 000 Ft 130 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 10 13 000 Ft 130 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 30 4 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 25 5 500 Ft 137 500 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 15 17 000 Ft 255 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 6 9 000 Ft 54 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 20 2 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés sapka db 45 4 400 Ft 198 000 Ft

Sporteszköz labda db 3 8 000 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 2 22 000 Ft 44 000 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 2 27 000 Ft 54 000 Ft

Sporteszköz koordinációs karika db 15 550 Ft 8 250 Ft

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

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

Nagypálya (HSC) Műfüves pálya 19 000 Ft 3 8 456 000 Ft

Nagypálya világítással (Amerikai iskola) Élőfüves pálya 2 200 Ft 8 6 105 600 Ft

Terem (Amerikai iskola) Sportcsarnok 6 000 Ft 8 5 240 000 Ft

Kispálya világítással (Rekortán) Műfüves pálya 6 000 Ft 24 4 576 000 Ft

Terem Sportcsarnok 6 000 Ft 36 4 864 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Nagypálya (HSC) Felkészülés és mérkőzések színhelye.

Nagypálya világítással (Amerikai iskola) Felkészülés, alapozás.

Terem (Amerikai iskola) Felkészülés, alapozás.

Kispálya világítással (Rekortán) Felkészülés, alapozás.

Terem Felkészülés, alapozás.

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 TANC1302-00236 Egyéb 160 12 300 000 Ft 64 463 Ft 4 373 556 Ft

Edző TANC1302-00273 EKHO 120 10 100 000 Ft 20 000 Ft 1 200 000 Ft

Edző TANC1303-00250 EKHO 120 10 100 000 Ft 20 000 Ft 1 200 000 Ft

Edző 1609 EKHO 80 10 60 000 Ft 12 000 Ft 720 000 Ft
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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

TANC1302-00236 MLSZ Grassroots C U19 16 36

TANC1302-00273 MLSZ Grassroots C U14 12 58

TANC1303-00250 MLSZ Grassroots C U11 12 38

1609 UEFA B U16 8 22

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 324 750 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 100 000 Ft

Nevezési költségek 550 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 241 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 840 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 493 556 Ft

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

Összesen 12 749 906 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)

11 439 535 Ft 117 933 Ft 235 867 Ft 11 793 336 Ft 1 310 371 Ft 12 985 773 Ft 13 103 706 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 007 Ft 7 007 Ft 3 504 Ft 10 511 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 155 835 Ft 155 835 Ft 77 917 Ft 233 752 Ft

Utánpótlás-nevelés 235 867 Ft 235 867 Ft 117 933 Ft 353 800 Ft

Összesen 398 709 Ft  598 063 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez
szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez
szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.

Utánpótlás-
nevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez
szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.
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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: Nagykovácsi, 2017. 05. 02.

be/SFP-16255/2017/MLSZ

2017-05-02 11:09 20 / 26



Nyilatkozat 2

Alulírott Lukátsy Zoltán (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: Nagykovácsi, 2017. 05. 02.
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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 Lukátsy Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzati támogatás és tagdíj

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: Nagykovácsi, 2017. 05. 02.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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

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

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Nagykovácsi, 2017. 05. 02.
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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 4 4 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 4 4 0%

Edzőtáborok száma db 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0%

0 0 0%

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 16 22 38%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 22 25 14%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

ffi futsal U19 fő 14 20 43%

ffi futsal U13 fő 15 20 33%

U13 fő 30 40 33%
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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 7 897 835 Ft 81 421 Ft 162 842 Ft 8 142 097 Ft 3 489 470 Ft 11 550 147 Ft 11 631 568 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

339 847 Ft 3 504 Ft 7 007 Ft 350 357 Ft 150 153 Ft 497 007 Ft 500 511 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

7 557 988 Ft 77 917 Ft 155 835 Ft 7 791 740 Ft 3 339 317 Ft 11 053 140 Ft 11 131 057 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 439 535 Ft 117 933 Ft 235 867 Ft 11 793 336 Ft 1 310 371 Ft 12 985 773 Ft 13 103 706 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 19 337 370 Ft 199 354 Ft 398 709 Ft 19 935 433 Ft 4 799 841 Ft 24 535 920 Ft 24 735 274 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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)

nuse_alairasi_cimpeldany_lukatsy_zo_1493634653.pdf (Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2017-05-01 12:30:53) 849648c16b3d5bb8f2a7a6f08e1c3f1428da9b52eadce4d6fbeb123d409f0088

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

nuse_megvilagitasiterv-nuse.pd_1493634950.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 12:35:50) 054314ac84e442027fd184cc6bf978c74884ae01c0a550c0e606b5b69a03718b

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nuse_brochurefl08-hispotledflood_1493634996.pdf (Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2017-05-01 12:36:36) 095956aae42a4322abfa205a89c65177806f36fc3ca6a63363a9173b5facb3a9

Egyéb dokumentumok

nuse_reszletezo_1493670799.pdf (Szerkesztés alatt, 423 Kb, 2017-05-01 22:33:19) bfeb521869530cb0806a948ed8baa916127b048f53dcc1ab9ce6091f6d6ab81a

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nuse_emmi_nyilatkozat_1493654663.pdf (Szerkesztés alatt, 684 Kb, 2017-05-01 18:04:23) 9ea23357aa11c35928a309f4eb917af713064ee9b503f0acf18f8176b6fe1d0c

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

nuse_birosagi_kivonat.pd_1493634646.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 12:30:46) 6bcaecce1ff00dae7838e1ac31227ea80fbfcde8c6f846efeb554e9d351fcbc3

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

mlsz_igazgatasi_dij_1493710601.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2017-05-02 09:36:41) 74f1f130013acc4135cf2208ff4db2b89215380555eece2e315fd388a525873b

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

nuse_nav0_1493634659.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-05-01 12:30:59) 5c03642d86194cc310e4b7d06ba6b54fc4679cd355d77e0dfd50504f30584fe2

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nuse_hozzajarulo_nyilatkozat_1493634988.pdf (Szerkesztés alatt, 793 Kb, 2017-05-01 12:36:28) 0953a9d8cd0d10c0e17d8400f741c82b09c9ed9ea7a147644160c2ce348b575c

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

nuse_hozzajarulo_nyilatkozat_1493634965.pdf (Szerkesztés alatt, 793 Kb, 2017-05-01 12:36:05) 0953a9d8cd0d10c0e17d8400f741c82b09c9ed9ea7a147644160c2ce348b575c

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

nuse_hozzajarulo_nyilatkozat_1493634979.pdf (Szerkesztés alatt, 793 Kb, 2017-05-01 12:36:19) 0953a9d8cd0d10c0e17d8400f741c82b09c9ed9ea7a147644160c2ce348b575c

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

nuse_tulajdoni_lap_1493634705.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2017-05-01 12:31:45) 7a9752cf363e466168a55167995b1df99dcd6b4b8753fe3ff452d6d7bd5a19ce

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

nuse_arajanlat-20170426a01_1493634729.pdf (Szerkesztés alatt, 832 Kb, 2017-05-01 12:32:09) 6bd556f05e27717128004c84a6793db1e2973c5ceb1cda51d5af7d33818925a4

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

nuse_megvilagitasiterv-nuse.pd_1493634739.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 12:32:19) 054314ac84e442027fd184cc6bf978c74884ae01c0a550c0e606b5b69a03718b
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