
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csepel Fc Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csepel Fc

Gazdálkodási formakód  113  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Jogosult

Tagsági azonosítószám  3165

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB III-as  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  13992006-2-43

Bankszámlaszám  10400195-50485350-50481017

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1212  Helység  Budapest

Út / utca  Béke tér  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1212  Helység  Budapest

Út / utca  Béke tér  Házszám  1

Telefon  +36 1 278 01 80  Fax  +36 1 278 01 81

Honlap  www.csepelfc.hu  E-mail cím  takacs.krisztian@csepelfc.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Katona Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 70 389 29 91  E-mail cím  cs.katona@csepelfc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Takács Krisztián +36 70 777 18 65 takacs.krisztian@csepelfc.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15,7 MFt 16,1 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 2,5 MFt 4 MFt 4,5 MFt

Összesen 18,2 MFt 20,1 MFt 5,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,5 MFt 1,5 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 3,5 MFt 3,5 MFt 2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 15,7 MFt 16,1 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 512 588 Ft 80 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

11 744 202 Ft 80 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 38 226 660 Ft 80 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Jelenlegi helyzet bemutatása,céljai tevékenysége illetve szakmai programja: Felnőtt csapatunk az NB III. Nyugati csoportjában szerepel, jelenleg a középmezőnyben
foglal helyet, meghatározó szerepet játszik a csoport labdarúgásában. Csapatunk keretében 11 fő saját nevelésű játékos szerepel. U7, U9, U11 korosztályaink a
Bozsik Programban szerepelnek, az alközponti válogatókon rendszeresen 3-5 játékost biztosítunk. U11-es csapatunk szerepel továbbá regionális bajnokságban, ahol
csoportjában harmadik helyen szerepel. U12-U13-as csapataink BLSZ korosztályos bajnokságban indultak és csoportjaikban mindketten jelenleg dobogós helyen
állnak. Csapatainkban kb. 141 játékengedéllyel rendelkező fiatal sportol, akik amatőr szerződéssel rendelkeznek. előkészítő csoportot (U 11, U10, U9, U8, U7)
működtetünk. A következő szezonban célunk még több korosztály felvétele egyesületünkbe Edzőink a jelenkor követelményeinek megfelelő képesítéssel
rendelkeznek. Célunk, hogy csak olyan edzőt alkalmazzunk, aki a munkája elvégzéséhez szükséges képzettséggel rendelkezik. A stadion területén jelenleg a
centerpályán kívül 2 füves illetve 1 műfüves játéktér található ,amelyek folyamatos felújítást igényelnek. 

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

Az öltözőépületünk alsó szintjének javítása illetve csúszásmentesítése elengedhetetlenné vált ,mivel az utóbbi időben igencsak balesetveszélyes lett.A Stadion
közvetlen környzetének folyamatos karbantartása szükséges,mivel az elmúlt időszakban kissé elhanyagolttá vált.Szeretnénk a jövő év nyaráig befejezni a
beruházások megvalósítását. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Pályázatunkon elnyert összeget jövő év júniuáig szeretnénk felhasználni 

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

Nincs kapcsolat a korábbi és a most beadott sportfejlesztési program között. 

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

Az egyik fő célunk Csepelen a tömegsport segítése,ahol a hangsúly nem kimondottana minőségen van ,hanem a mennyiségen.Ennek keretében mind az utánpótlás
nevelés területén ,mind amatőr felnőtt csapatunk számára lehetőséget biztosítunk a rendszeres sportolásra,edzés és versenyeztetési feltételek megteremtése.
További szakmai célok: gyerekszám növelése edzésfeltételek,infrastruktúra javítása pályabérlési lehetőségek bővítése edzőképzés együttműködés más
sportszervezetekkel. Fontosnak tartjuk minél szélesebb körben megszerettetni a labdarúgást. A cél minél több saját nevelésű játékos kapjon lehetőséget a felnőtt
csapatban ,amely így megfelelő perspektíva lehet utánpótlásunk számára. Egy esetlegesen anyagilag megerősödő egyesület egész Csepel lakosságának fontos
része lehet.Jelenleg 1 stadion és 3 edzőpálya működik.Bajnoki mérkőzéseinket a meglévő 2 füves pályán játsszuk , edzés lehetőségeink azonban a téli és őszi
időszakban a füves pályák állapotának megóvása miatt korlátozódik.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Honlap honlapfejlesztés db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

kisbusz db 1 7 590 000
Ft

7 590 000 Ft

7 740 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

honlapfejlesztés Honlapunk utolsó fejlesztése 2008-ban történt,szertnénk megfelelni szurkólóink elvárásainak ,abból a szempotból,hogy minél
könnyebben és gyorsabban értesüljenek egyesületünk friss híreiről

kisbusz A csapataink idegenbeli bajnoki mérkőzéseire,illetve az edzőtáborozások idejére lenne rá szükségünk.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

5 377 462 Ft 55 126 Ft 80 000 Ft 5 512 588 Ft 2 362 538 Ft 7 820 000 Ft 7 875 126 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Öltözőfelújítás csúszásmentesítés 2016-06-10 2016-07-10 2016-08-01 4 940 000
Ft

Pályaépítés locsolórendszer bővítés 2016-05-20 2016-06-20 2016-08-10 4 890 000
Ft

Környezetrendezés stadion környzetének
javítása

2016-06-15 2016-07-15 2016-08-01 4 999 990
Ft

Biztonsági beruh. sorompó 2016-04-10 2016-05-01 2016-06-01 1 750 000
Ft

16 579 990
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

csúszásmentesítés Az öltözőépületünk alsó szintjének javítása illetve csúszásmentesítése elengedhetetlenné vált ,mivel az utóbbi időben igencsak
balesetveszélyes lett.

locsolórendszer bővítés Stadionunk edzőpályájának minőségi javulását várjuk az öntözőrendszer felújításától

stadion környzetének javítása A Stadion közvetlen környzetének folyamatos karbantartása szükséges,mivel az elmúlt időszakban kissé elhanyagolttá vált.

sorompó Azért lenne szükségünk a sorompóra,mert egyesületünk sportolóin kívűl nagyon sok esetbenben előfordul,hogy idegenek
tartózkodnak a pályákon,illetve az autók behajtását a területre is korlátozni szeretnénk.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület
alapján maximum

elszámolható nyers
beruházási érték

Öltözőfelújítás csúszásmentesítés Öltöző 1212
Budapest
Béke tér
1

201861/2 Egyéb

Pályaépítés locsolórendszer
bővítés

Nagy f.p. 1212
Budapest
Béke tér
1

201861/2 Egyéb

Környezetrendezés stadion
környzetének
javítása

Nagy f.p. 1212
Budapest
Béke tér
1

201861/2 Egyéb

Biztonsági beruh. sorompó Egyéb 1212
Budapest
Béke tér
1

201861/2 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 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

2015/16 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.
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Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 11 546 760 Ft 117 442 Ft 80 000 Ft 11 744 202 Ft 5 033 230
Ft

16 659 990 Ft 16 777 432 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 22 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U15 CSEPEL FC KFT. U15 30 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U14 CSEPEL FC KFT. U14 18 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U16 Csepel Fc Kft 20 országos II ffi UP 2.

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U16 Csepel Fc Kft. 16 megyei női UP

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Csepel Fc Kft. 18 egyéb futsal UP

U9 Csepel Fc Kft. 18 egyéb futsal UP

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-09233/2015/MLSZ

2015-10-01 10:16 11 / 26



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés edzésfelszerelés szett 150 20 000 Ft 3 000 000 Ft

Sporteszköz labda db 300 5 000 Ft 1 500 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer gyógyszer csom 50 2 500 Ft 125 000 Ft

Diagnosztikai eszköz polár óra db 30 25 000 Ft 750 000 Ft

Diagnosztikai mérés iqrs edzés ellenörző rendszer db 1 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Vitamin vitaminok csom 100 2 500 Ft 250 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Csepel Fc stadion Műfüves pálya 25 000 Ft 44 3 3 300 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Csepel Fc stadion Nem rendelkezünk megfelelő minőségű műfüves pályával , a téli hónapokban mindenképp szükséges a pálya bérlése

2015/16 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 HU7243 EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző HU0357 EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző HU3337 EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző HU2751 EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző PL0747 EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző PL3639 EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 100000080 EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Egyéb gyúró EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Egyéb szertáros EKHO 180 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Egyéb takarító EKHO 180 12 105 000 Ft 21 000 Ft 1 512 000 Ft

Egyéb pályamunkás EKHO 180 12 105 000 Ft 21 000 Ft 1 512 000 Ft

Egyéb buszsofőr Normál 180 12 105 000 Ft 29 400 Ft 1 612 800 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

gyúró Utánpótláscsapataink illetve felnőtt csapatunk számára is elengedhetetlen a megfelelő regeneráció ,illetve a kisebb sérülések
miatt a foglalkoztatása

szertáros A meccsek illetve az edzések gondtalan kivitelezése miatt,illetve az azt követő tevékenysége elvégzése végett elengedhetetlen a
jelenléte.

takarító Az edzések ,illetve meccsek után a takarítás szükséges,valamint az öltözőépület folyamatos rendben tartása is elengedhetetlen.

pályamunkás Pályáink állapotának megörzése,javítása miatt szükséges az alkalmazása.

buszsofőr Idegenbeli utazásainkra a nagy távolságok miatt szükséges egy állandó sofőr alkalmazása.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

HU7243 UEFA B U15 8 30

HU0357 Egyéb U11 8 22

HU3337 Egyéb U9 8 18

HU2751 Egyéb U13 8 20

PL0747 UEFA A U14 8 18

PL3639 Egyéb U16 8 18

100000080 UEFA PRO U7 8 18

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 3 125 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 500 000 Ft

Nevezési költségek 250 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 20 836 800 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 2 000 000 Ft

Összesen 42 011 800 Ft

2015/16 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)

37 764 393 Ft 382 267 Ft 80 000 Ft 38 226 660 Ft 4 247 407 Ft 42 091 800 Ft 42 474 067 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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)

80 000 Ft 110 684 Ft 55 126 Ft 135 126 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 80 000 Ft 237 099 Ft 117 442 Ft 197 442 Ft

Utánpótlás-nevelés 80 000 Ft 777 197 Ft 382 267 Ft 462 267 Ft

Összesen 240 000 Ft  794 835 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvelő felé elszámolt díjazás.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Könyvelő felé elszámolt díjazás.

Utánpótlás-nevelés Könyvelő felé elszámolt díjazás.
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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, 2015. 10. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Katona Csaba (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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, 2015. 10. 01.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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: Budapest, 2015. 10. 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 Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 16 924 222 Ft 172 568 Ft 160 000 Ft 17 256 790 Ft 7 395 768 Ft 24 479 990 Ft 24 652 558 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 377 462 Ft 55 126 Ft 80 000 Ft 5 512 588 Ft 2 362 538 Ft 7 820 000 Ft 7 875 126 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 546 760 Ft 117 442 Ft 80 000 Ft 11 744 202 Ft 5 033 230 Ft 16 659 990 Ft 16 777 432 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

37 764 393 Ft 382 267 Ft 80 000 Ft 38 226 660 Ft 4 247 407 Ft 42 091 800 Ft 42 474 067 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 54 688 615 Ft 554 835 Ft 240 000 Ft 55 483 450 Ft 11 643 175 Ft 66 571 790 Ft 67 126 625 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 (32 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)

document_266_1427809268.tif Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-03-31 15:41:08) dbaa73741e9d958729a6c85f4604b86edcfa0b2f58c5d6cafd55038aa2615f96

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

arajanlat_csepel_1443687242.pdf Hiánypótlás melléklet, 615 Kb, 2015-10-01 10:14:02)
79d5da128303234d3c57fb83ace2b3cb6de494105e5820173c31eba9aef9bd47

csepelfcfszuvegbejaratmasola_1427973770.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-02 13:22:50)
41f5fdba37c63bd895f78b9269a4950e244f8edb2bf35d8ae8ea7b8fe364ef9a

aberuhazasforrasareszbenszponzo_1427973923.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-02 13:25:23)
067b2baa221fc17b452535063db2d1a377bb1601fcf118a4730bec528fa4261b

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

mivelnemujletesitmenyrolvanszo_1427973660.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-02 13:21:00)
fad9363f34fdc4e43c3697050a4792f7a326385d875c311346fbf977750146db

Egyéb dokumentumok

arajanlat_1428049628.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-03 10:27:08) 67fdd35be76ae1e1df345b987f298ab1952d7df48a02cbd621c608e6b9f15e77

astadionkornyezetenekfejlesztese_1443191448.docx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-09-25 16:30:48)
2906e4b7541a79962defd24562916e921461f17e98fdfa526fb4f12d4b60c1aa

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

document_258_1427809057.tif Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-03-31 15:37:37) dc547970f98b6c5af22ccb887544c277eae9aae07cc4137a32c29117b53e7b2a

document_259_1427809102.tif Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-03-31 15:38:22) 1e6c627eb8fd387b689691524e7a7596e7923b1fb29e7601d7ec09f233b8b2dd

document_260_1427809142.tif Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2015-03-31 15:39:02) 2c1c5178ae45c558e62fe86b208e0092c54f55f9e8630718ee711530afa922ff

document_261_1427809179.tif Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2015-03-31 15:39:39) 320349cd84b3676cd11d8d7118e28a9edaf2a338ff5a556c8597045f011c9c32

document_262_1427809206.tif Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-03-31 15:40:06) 2342b8e9aa9a86a7c54d690fcfb564b444705107a9852f7ac62377e2f109f1ab

document_263_1427809229.tif Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-03-31 15:40:29) 139bfef09981eeba37f5dee1a8e5c672fbfa828ce7df734745947380ca5fa7cf

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

document_271_1427971900.tif Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-02 12:51:40) 721689214169df11148680a505ad1d7b428b88611218a5a3847d752b1d4edfd5

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

1_csepel_fc_sportszolgaltato_korlat_1428049130.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-03 10:18:50)
a5328986d9c22018402f2ef9a432a9b1d7d3ccd6d945b4739290d536da064b1e

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nincsenekengedelykotelesberuhazas_1427974075.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-02 13:27:55)
6f1ee045c088a9ee0782e5282dee890800e6569bfc97ad1813048a91d62f4338

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

csepelsportikaarajanlat_1443687268.pdf Hiánypótlás melléklet, 649 Kb, 2015-10-01 10:14:28)
5a2f7b3c70826a35371376527b3f3200f7d90eadc8a807a915eadefe5b2a96b1

1.oldal_1430043758.pdf Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2015-04-26 12:22:38) 2122f0e0fd7e9df4122cd4e2a22312e2e591ab4a48dcfce3ddc66e18f7792a6a

2.oldal_1430043774.pdf Szerkesztés alatt, 350 Kb, 2015-04-26 12:22:54) 273e9ea731d3434e96ceadca1ea2996abf8eeed7c968a22bba8e233db86ca009

3.oldal_1430043786.pdf Szerkesztés alatt, 423 Kb, 2015-04-26 12:23:06) eb1da703f5396b56aa928f0b29fa8e6b7e6ec0030d600fecf9134928e3c960a6

4.oldal_1430043796.pdf Szerkesztés alatt, 431 Kb, 2015-04-26 12:23:16) 9c39add598512233d9d55ee2e52316314f58de902f29a6e61b511f7d83bd26cc

5.oldal_1430043813.pdf Szerkesztés alatt, 490 Kb, 2015-04-26 12:23:33) 372b993b5934fe88c78f1098f2a6d6d7b906f9a763abd13d92ce98a2b1ead58c

6.oldal_1430043827.pdf Szerkesztés alatt, 552 Kb, 2015-04-26 12:23:47) 2dcb838c690e756b0bb9a0ba2e43b9e8c5b82a05ab82ea0ae6881dfca4b661be

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

amator_1427974247.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-02 13:30:47) 2ad09cd86b3d6da6d5210eab2d645238a5806dcd3693506e85049a0b3cd0878d

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

document_272_1427971512.tif Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-02 12:45:12) dbb87aa8ca5180ef39c9f96e7e65c5325a34d8fe56283d6ebfafb612cb60ee74

document_273_1427971554.tif Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-02 12:45:54) 202db3627b524d298725446345d26c88f9734e24a5a3ec8500218ebea3b1db73

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

arajanlat_csepel_1443687019.pdf Hiánypótlás melléklet, 615 Kb, 2015-10-01 10:10:19)
79d5da128303234d3c57fb83ace2b3cb6de494105e5820173c31eba9aef9bd47

csepelsportikaarajanlat_1443687038.pdf Hiánypótlás melléklet, 649 Kb, 2015-10-01 10:10:38)
5a2f7b3c70826a35371376527b3f3200f7d90eadc8a807a915eadefe5b2a96b1
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csepelfcfszuvegbejaratmasola_1427971301.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-02 12:41:41)
41f5fdba37c63bd895f78b9269a4950e244f8edb2bf35d8ae8ea7b8fe364ef9a

stadionunklocsolorendszerenekfejl_1443191680.docx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-09-25 16:34:40)
37b15dbd9a5c317a289cbf5926cf4d86cee09235f8680bbfee42228a112f7dea

locsoloarajanlat_1443194283.xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-09-25 17:18:03)
55ab34e7a45df91d9bdea7a8568e5892957238f76d2c5ccdccb1323349953193

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

csepelfcfszuvegbejaratmasola_1427971336.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-02 12:42:16)
41f5fdba37c63bd895f78b9269a4950e244f8edb2bf35d8ae8ea7b8fe364ef9a
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Iktatószám: ki/JH01-09233/2015/MLSZ Csepel Fc Kft.
Ügyiratszám: be/SFP-09233/2015/MLSZ Budapest
Ügyintéző: Nagy Réka Béke tér 1
E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu 1212
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Csepel Fc Kft. kérelmező (székhelye: 1212 Budapest Béke tér 1, adószáma: 13992006-2-43,
képviselője: Katona Csaba) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a
Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi
összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

3 405 530 Ft 23 595 Ft 34 638 Ft 3 463 763 Ft 1 484 470 Ft 4 913 595 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

9 957 841 Ft 21 095 Ft 100 797 Ft 10 079 733 Ft 1 119 970 Ft 11 098 906 Ft

Összesen: 13 363 371 Ft 44 690 Ft 135 435 Ft 13 543 496 Ft 2 604 440 Ft 16 012 501 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

locsolórendszer bővítés Pálya infr. bőv. 3 463 763 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 3 463 763 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
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A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2015.04.26. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.27. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) honlapfejlesztés megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) kisbusz megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 5 512 588 Ft támogatási összeggel 0 Ft összegre
csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) csúszásmentesítés megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A  stadion környzetének javítása megnevezésű projektelem megvalósításáról a Kérelmező lemondott;
A(z) sorompó megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 8 280 439 Ft támogatási összeggel 3 463 763 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 10 079 733 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes
aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 28 146
927 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

Tájékoztatjuk, hogy az MLSZ Elnöksége által elfogadott 25/2014 (02.11.) számú határozata, valamint a pályázatban lévő nyilatkozat alapján, amelyik
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sportszervezet a vállalt növekményét neki felróható okból nem teljesíti, illetve a már meglévő, továbbá az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatait az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indítja el, vagy azt nem fejezi be, úgy az ezen csapatokra jutó
támogatási összeggel a 2015/16-os bajnoki évben a jóváhagyható utánpótlás- nevelési feladatok és személyi jellegű ráfordítások jogcímek
támogatási összege csökkentésre kerül.

 

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2015.10.12.

 
dr. Vági Márton

főtitkár

A határozatot kapják:
1. Csepel Fc Kft.
2. Irattár
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