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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Gerrzo Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

Gerrzo Kft.

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

3401

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

12859605-2-43

Bankszámlaszám

10104105-46985300-01000004

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1126

Helység

Budapest

Út / utca

Szendrő u.

Házszám

50/2. 1.em.3.

Irányítószám

1126

Helység

Budapest

Út / utca

Szendrő u.

Házszám

50/2. 1.em.3.

Telefon

+36 20 313 52 81

Fax

-

Honlap

www.hegyvidekufc.hu

E-mail cím

roby65@t-online.hu

E-mail cím

geress.zoltan@gmail.com

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Geress Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 560 95 06

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Marosvári Róbert

+36 20 313 52 81

E-mail cím
roby65@t-online.hu

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

5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

9 MFt

6,84 MFt

15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

15,8 MFt

31,45 MFt

111,08 MFt

Egyéb támogatás

13,15 MFt

0 MFt

23 MFt

Összesen

37,95 MFt

38,29 MFt

154,08 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,32 MFt

5,16 MFt

20,17 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0,74 MFt

0,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

26,49 MFt

27,82 MFt

14 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0,18 MFt

119,02 MFt

Összesen

32,81 MFt

33,9 MFt

153,99 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

32,81 MFt

33,72 MFt

153 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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

27 495 520 Ft

549 910 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Gerrzó Kft. - Hegyvidék Utánpótlás Futball Club, a budai régió legnagyobb utánpótlást nevelő labdarúgó sportegyesületei közé tartozik. A Hegyvidék UFC jelenleg
338 igazolt és közel 50 még nem igazolt gyereknek nyújt aktív sportolási lehetőséget. Szakképzett, jelentős játékos-múlttal is rendelkező edzőink az óvodás kortól
kezdve, nagy szeretettel, kor specifikus tematikával foglalkoznak a gyerekekkel. Edzőink kiválasztásánál fontos szempontot jelentett, hogy rendelkezzenek olyan
szakmai múlttal, (NB.1. ill. felnőtt válogatott) amely - a szükséges edzői végzettségek mellett - alkalmassá teszi őket arra, hogy a sportolóink számára követendő
példaképek is legyenek. Jelenleg 13 edző, 1 szövetségi képviselő és egy technikai asszisztens segíti a gyermekek fejlődését. A mi futballfilozófiánk a lehető
legszélesebb szintű technikai képzés mellett a mai magyar felnőtt labdarúgásból hiányzó kreativitás és virtuozitás előtérbe helyezése mindenféle eredménykényszer
nélkül. Mindemellett valljuk, valamennyi sportolni, focizni vágyó gyerek meg találja a helyét az egyesületen belül, mindenkinek lehetőséget biztosítunk a rendszeres
mozgásra. A munkánk eredményességét jelzi, hogy a Vasas Kubala Akadémiával van szakmai megállapodásunk (kiemelt partnerként), a Testnevelési Egyetemmel is
megállapodtunk a szakmai együttműködésről (az edzőképzésben résztvevő hallgatók, a mi csapatainkkal sajátíthatják el az edzői szakma alapjait). A
legtehetségesebbek pedig nálunk dolgozhatnak és képezhetik tovább magukat. Az MLSZ Edzőképző Intézetével is sikerült megállapodnunk, hogy a képzések egy
részét a mi gyerekeinkkel fogják bemutatni az edzői továbbképzéseken. Külön öröm számunkra, hogy minden félévben az NB-s csapatokhoz több játékosunk is
felkerül és kiválóan megállják a helyüket. Szerencsére a régi üzemeltetőnek lejárt a szerződése és ez már érezteti hatását a kedvezőbb bérleti díjak tekintetében.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Testnevelési Egyetem műfüves futballpályáit a GERRZO Kft.-én (350 gyerek) kívül az egyetem több ezer hallgatója és több csapat is használja rendszeresen. A 10
éve elkészült pályák (egy szabvány nagypálya és egy 3/4 méretű műfű) állapota a karbantartás hiánya miatt menthetetlenül leromlottak. A Testnevelési Egyetem
Sportegyesületével azon dolgozunk, hogy a sport és azon belül a labdarúgás számára továbbra is megfelelő bázisként tudjanak funkcionálni a terület. Szükséges,
hogy a jelenlegi helyzet javítását elkezdjük, ezért pályázunk most a nagy műfüves pálya felújítására. 1. kiviteli terv készítése, Azért szükséges, mert e dokumentum
nélkül nem lehet a szükséges munkafolyamatokat megfelelően koordinálni. 2. Közlekedési híd készítése az atlétikai pálya recortánjának védelmében az atléták
kérték. Ha nyáron TF szünidőben kerül sor az építésre földfeltöltéssel is meg lehet próbálni a védelmet. 3. Jelenlegi anyag bontása, hulladék ártalmatlanítása. A
bontott anyag veszélyes hulladéknak minősül, ezért nem lehet elhelyezni sima szeméttelepem, hanem speciális ártalmatlanítással kell megsemmisíteni, ami sajnos
elég költséges. 4. felszedés során megsérült alépítmény javítása. A kivitelezők jelezték, hogy nem tudják sérülésmentesen felszedni a burkolatot, és biztosan javításra
lesz szükség. 5. A meglévő vízelvezető rendszer átvizsgálása, javítása. A meglévő vízelvezető rendszer az utóbbi években már nem felelt meg az eredeti
funkciójának és csak nagyon lassan szivárgott el a felgyűlt csapadék. Reméljük egy alapos tisztítás javítani fog ezen. 6. 60 mm szélességű 360 mikron vastagságú jó
minőségű műfű burkolat készítése. Mivel a terület fokozott terhelésnek van kitéve, ezért csak olyan műfű burkolat jöhetett szóba, amely alkalmas arra, hogy megfelelő
karbantartás mellett elbírja a használat során keletkező terhelést. 7. Öntöző rendszer létesítése. Nyáron nagy hőségben a gyepet védeni kell a túlzott
felmelegedéstől, amely a szálak töréséhez vezethet. A mostani burkolat a bizonyíték arra, hogy a locsolás hiánya az évek alatt mennyire tönkre tudja tenni a
burkolatot. 8. Labdafogó háló szerkezeti és háló javítása. A mostani szerkezetnél hiányoztak a feszítők, ezért is jutott olyan állapotba, hogy az éves pályahitelesítési
eljárásban is jegyzőkönyvezve lett a felhívás a javításra. 9. Világítás átépítése, korszerűsítése. A reflektorok és belső vezetékek néhány esetben kiégtek, kapcsoló
táblák bizonytalanul működnek, gyakran meghibásodik a rendszer.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sikeres pályázat esetén a határozat kézhezvételét követően 2-3 hónapon belül el tudjuk kezdeni a felújítási munkákat.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A sportfejlesztési programjainkban a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiai céljainak megfelelően a tömegesítést és a minőségi szakmai munka elvárásait
egyszerre tudtuk megvalósítani. A nem megfelelő anyagi és tárgyi (pl. pálya) feltételek ellenére kijelenthetjük, hogy utánpótlás szinten azon kutató és fejlesztő
szakműhelyek közé tartozunk, amelyek mindig egy lépéssel az átlag előtt igyekeztek járni. A rendelkezésünkre álló forrásokat (magán pénzünket is)- szponzor
pénzek bevonásával – arra fordítjuk, hogy virtuóz, a labdával jól bánó és mentálisan is erős sportolók kerüljenek tőlünk a felnőtt labdarúgás világába. Nálunk nem a
pénzek „kivétele” jellemző, hanem a fejlesztésre fordítása. A fejlődésünk nyomon követhető és a bizonylati fegyelem terén is jól állunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sikeres sportfejlesztési program hatására egy új és korszerű pályával meg tudjuk fogni a gyerekeinket a „minőségi” sportolás lehetőségét kínálva. A szülök már
sokszor jelezték, hogy a gyerekek egészségét veszélyezteti a mostani borítás. egy jó pálya garancia arra, hogy további gyerekeket tudjunk megnyerni a sportágnak.
Budán a minőséghez vannak szokva a szülők és a jelenlegi helyzet nehézzé teszi a hosszabb távú tervezést. Felmérést készítettünk a sportolóink és szüleik körében,
hogy mire lenne szükségük, hogy otthonosan érezhessék magukat egyesületünkben. A pálya állapotának javítása volt a legtöbbet felvetett észrevétel. Más lehetőség
hiányában ezen a felületen jelzem, hogy nem tudtam felvinni a rendszerbe 327180 Valkó Bence és 344091 Bakonyi Ádám sportolónkat, akiket a Vasas Kubala
Akadémiának adtunk fel, Az Ő szorzójuk nem szerepel a pályázatban.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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)

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 - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

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.

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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U11

Bozsik egyesületi U11

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

13

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

22

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

GERRZO KFT. U14

19

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

BLSZ U14/2 csoport

U14

GERRZO KFT. U14

15

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

BLSZ U14/1 csoport

U15

GERRZO KFT. U15

22

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

BLSZ

U16

GERRZO KFT. U16

29

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

BLSZ

U17

GERRZO KFT. U17

23

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

BLSZ

U19

GERRZO KFT. U19

23

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

BLSZ

U21

Hegyvidék UFC-TFSE-Gerrzo U21

21

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

PMLSZ U21

U21

Hegyvidék UFC-TFSE-Gerrzo U21

7

egyéb ffi UP

Bozsik egyesületi

U9 Gerrzo 3

U7

Bozsik egyesületi U7

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

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

411769

MOLNÁR ÁKOS

ÚJPESTI TE

2014.08.13

15%

339252

KATONA CSONGOR

VASAS AKADÉMIA KFT.

2014.08.25

15%

343132

PLAJNER ÁKOS

VASAS AKADÉMIA KFT.

2014.08.21

15%
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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

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-30 11:24

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

U15

HEGYVIDÉK UFC-TFSE-GERRZO U15

10

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U13

HEGYVIDÉK UFC-TFSE GERRZO U13

14

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U11

HEGYVIDÉK-UFC-TFSE GERRZO KFT. U11

12

egyéb futsal UP

országos futsal UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U15

Gerrzo U15/2

14

egyéb futsal UP

második csapat

U13

Gerrzo U13/2

14

egyéb futsal UP

második csapat

U11

Gerrzo U11/2

14

egyéb futsal UP

második csapat

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-30 11:24

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

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-30 11:24

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

2015-09-30 11:24

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)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

TF pálya (1123, Csörsz utca 2-4)

Műfüves
pálya

20 000 Ft

52

10

10 400 000 Ft

MOM Sport Csarnok (1123. Csörsz u.1416)

Sportcsarnok

14 000 Ft

24

4

1 344 000 Ft

Versenyeztetés pályabérlete

Egyéb

140 000 Ft

1

1

140 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

TF pálya (1123, Csörsz utca 2-4)

Felkészülésre és mérkőzésekre használjuk a bérelt pályát.

MOM Sport Csarnok (1123. Csörsz u.14-16)

Felkészülésre használjuk a bérelt pályát.

Versenyeztetés pályabérlete

Futsal versenyeztetésre használjuk a bérelt pályát.

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

300003026

Egyéb

120

9

111 600 Ft

30 948 Ft

1 282 932 Ft

Edző

TANC1412-00864

Egyéb

120

9

109 800 Ft

30 588 Ft

1 263 492 Ft

Edző

300003271

Egyéb

120

9

117 900 Ft

41 265 Ft

1 432 485 Ft

Edző

300002173

Egyéb

120

10

111 600 Ft

23 580 Ft

1 351 800 Ft

Edző

TANC1413-00890

Egyéb

120

10

117 900 Ft

69 686 Ft

1 875 860 Ft

Edző

E-520/2008

Egyéb

120

9

88 200 Ft

17 640 Ft

952 560 Ft

Edző

300002696

Egyéb

120

9

111 600 Ft

30 948 Ft

1 282 932 Ft

Edző

TANC1413-01094

Egyéb

160

10

111 600 Ft

30 948 Ft

1 425 480 Ft

Edző

300000727

Egyéb

120

10

111 600 Ft

30 948 Ft

1 425 480 Ft

Edző

6844

Egyéb

120

10

111 600 Ft

30 948 Ft

1 425 480 Ft

Edző

207473

Egyéb

120

10

117 900 Ft

23 580 Ft

1 414 800 Ft

Edző

00000

Egyéb

120

9

111 600 Ft

30 948 Ft

1 282 932 Ft

Egyéb

nem releváns

Egyéb

160

10

111 600 Ft

30 948 Ft

1 425 480 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
nem releváns

2015-09-30 11:24

Indoklás
A sportfejlesztési program megvalósítása céljából szükséges, sportszervezői pozíció.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

300003026

UEFA B

U14

10

40

TANC1412-00864

Egyéb

U11

4

20

300003271

UEFA B

U11

6

43

300002173

UEFA B

U15

8

35

TANC1413-00890

Egyéb

U21

9

45

E-520/2008

Egyéb

U18

3

25

TANC1413-01094

Egyéb

U9

9

30

300000727

UEFA B

U16

7

25

6844

Egyéb

U14

10

30

207473

Egyéb

U17

10

150

00000

Egyéb

U15

6

36

300002696

Egyéb

U17

4

21

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

11 884 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

17 841 713 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

29 725 713 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)

26 670 655 Ft

274 955 Ft

549 910 Ft

27 495 520 Ft

3 055 058 Ft

30 275 623 Ft

30 550 578 Ft

2015-09-30 11:24
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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

2015-09-30 11:24
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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

2015-09-30 11:24

16 / 24

be/SFP-09148/2015/MLSZ
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)

Utánpótlás-nevelés

549 910 Ft

Összesen

549 910 Ft

Maximum közrem. díj
549 910 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
274 955 Ft

Összesen
824 865 Ft
824 865 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok
ellátásában.

2015-09-30 11:24

17 / 24

be/SFP-09148/2015/MLSZ
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. 09. 30.

2015-09-30 11:24
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Nyilatkozat 2
Alulírott Geress 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 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. 09. 30.
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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
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 14:50:23

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 21:52:25

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 21:52:34

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 14:26:33

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2015. 09. 30.
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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

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

26 670 655 Ft

274 955 Ft

549 910 Ft

27 495 520 Ft

3 055 058 Ft

30 275 623 Ft

30 550 578 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

26 670 655 Ft

274 955 Ft

549 910 Ft

27 495 520 Ft

3 055 058 Ft

30 275 623 Ft

30 550 578 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-09-30 11:24

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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)
geresszoltanalairasi_1430337145.pdf Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2015-04-29 21:52:25)
408733f8080015e3dc8dc5a36a487e4b245d7104274d83838537275ddb058e09
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
gerrzokftcegkivonat_1430398223.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 14:50:23) a6f1985d62c6cefa64fdff109085a169b1f60d6bf7b0775a540bec7219be1ab5
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1430396793.pdf Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2015-04-30 14:26:33) 33d86ca3bc81e4401a44bd16083b1dc1658fc530b9af36b007be6c0a5c980d53
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
gerrzokftadatbazis-lekerdezes_1430337154.pdf Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-29 21:52:34)
f62a68f3e5eac3d464fdc9c9fed6c08e75cab4abb5d36fbd166b5b51a28cb813
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