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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Mohácsi Torna Egylet
A kérelmező szervezet rövidített neve: MTE 1888
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 53
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 9 9 4 1 2 7 3  - 2  - 0 2

Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 7 0  - 2 0 0 0 5 7 1 5  - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
7 7 0 0

Mohács(helység)

Kórház u.
(út, utca)

11.(házszám)

3669322660
Telefon:

mtefoci.gportal.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
7 7 0 0

Mohács(helység)

Kórház u.
(út, utca)

11.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kovács László 
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök
36209924505

Mobiltelefonszám:
mte@polarbt.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Schiszler Krisztián ügyvezető elnök
36203908950

Mobiltelefonszám:
mte@polarbt.huE-mail cím:

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

521 Részben jogosult

Megye I. oszt. Bozsik program

- nincs - - nincs -

 

 

 
A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

83 MFt 63 MFt 65 MFt

2 MFt 0.2 MFt 2 MFt

29 MFt 28 MFt 30 MFt

134 MFt 35.5 MFt 150 MFt

4 MFt 3.8 MFt 5 MFt

252  MFt 130.5  MFt 252  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

58 MFt 74 MFt 76 MFt

12 MFt 13 MFt 14 MFt

22 MFt 21 MFt 22 MFt

42 MFt 39 MFt 40 MFt

21 MFt 57 MFt 40 MFt

155  MFt 204  MFt 192  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

65 MFt 55 MFt 65 MFt

12 MFt 13 MFt 14 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

   



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

A

szakosztályunk elsődleges célja a labdarúgás sportág népszerűsítése, létszámunk és labdarúgóink létszámának folyamatos emelése, a szakmai munka minőségének
javítása, ezáltal szakosztályunk eredményességének növelése. Célunk továbbá a szakosztályunk által használt városi labdarúgó sportkomplexum minőségi fejlesztése,
annak kihasználtságának növelése, jobb komfortérzet, jobb minőségi szolgáltatás elérése, az előző szezon tárgyi fejlesztéseiből következően. Fő célunk, hogy
meghatározó sportbázisa maradjunk térségünknek. A működési és versenyeztetési költségek ekkora tagsági létszám mellett, nagy terhet róttak szakosztályunkra,
egyesületünkre. Pályázatunkban ezért is a leglényegesebb az utánpótlás fejlesztése.
A labdarúgó szakosztályunk tevékenységét és fejlesztési koncepcióját nem csak Mohácson, hanem térségünkben is népszerűsíteni fogjuk, hisz az alközponti
szerepvállalásunk is ezt írja elő. Igénybe vesszük a lehető legtöbb médiacsatornát és az internetet is. Létrehoztuk a szakosztály internetes oldalát is, külön szurkolói
oldallal. Programjainkat és versenyeinket, mérkőzéseinket a lehető legszélesebb körben népszerűsítjük. Megvalósítottuk és folytatni kívánjuk, hogy a környező falvakból
edzésre járó gyermekeket, sportolókat saját kisbusszal szállítsuk edzésre és haza. Szakosztályunkban jelenleg 1 felnőtt, 8 up fiú, egy új leány korcsoportban végzünk
edzéseket e korcsoportok bővítése feltétlenül feladatunk. Tervezzük két korcsportunk egyik jelenleg U13 és az U15 Országos II. osztályban indítását. Felvettük szakmai
kapcsolatot több magasabb osztályú klub szakmai vezetőivel, a városunk elhelyezkedéséből következően a határon túl található Horvát és Szerbiai utánpótlás nevelő
akadémiák vezetőivel, mivel meggyőződésünk, hogy a folyamatos szakmai eszmecserék során és után, a tapasztalatok átadása gyermekeinknek az edzésmunkában,
felkészítésben óriási előnyt fog biztosítani számukra. 
Csapataink rendelkeznek két füves mérkőzésekre tökéletesen alkalmas nagy pályával, egy füves nagy edzőpályával és 2013 decemberétől egy 104x64 m-es műfüves
pályával. Téli időszakban a városi sportcsarnokot és több iskolai tornatermet is használ utánpótlásunk. Rendszeresen tartjuk az erőnléti edzéseket, különböző
tematikával a korosztályoktól függően, kapusedzéseket minden korosztályban és a közelmúltban két edzőnk tett sikeres D licenc vizsgát. További négy edzőnk
rendelkezik testnevelő tanári diplomával, mely mellett az akkori labdarúgó edzői vizsgákat teljesítették.

Ingatlan beruházásunkat, felújításunkat és tárgyi eszköz beszerzéseinket az előminősítéses, nyertes pályázatunk tartalmazza.

A

szövetség sportági stratégiájával összhangban folyamatosan növelni kívánjuk a helyi és vonzáskörzetünkből érkező labdarúgók számát. A helyi oktatási
intézményekkel térségi DSE-vel és az önkormányzattal együttműködésben törekszünk a tömegesítésre.
Fontos kiemelni, hogy az igazolt sportolókon kívül a több óvodában is 5-6 éves gyerekkel foglalkozunk rendszeresen, játékos labdázás formájában szoktatva hozzá
őket a labdarúgáshoz, a mozgáshoz. Terveink szerint ők fogják adni hosszú távon az utánpótlásbázisunkat. A helyi önkormányzat 6 db Ovi-foci pálya megépítéséhez
adott önerőt, melyek meg is valósultak. Szoros kapcsolatot ápolunk és együttműködési megállapodásokat kötöttünk a tehetségek felkutatása érdekében a Bozsik
Program Óvodai és iskolai szervezeteivel.
A társasági adón keresztül nyújtott sporttámogatások egy részét az előminősítéses pályázatban bemutatott beruházási projekt megvalósítására szánjuk (lelátó
bővítése, öltözők nyílászáróinak cseréje). Pályafejlesztési terveikhez kapcsolódóan karbantartó gépek és eredményjelző beszerzését valósítjuk meg az idei évben.
Az utánpótlás fejlesztési céljaink megvalósításához tárgyi eszközök beszerzését is tervbe vettük. Így gyógyszercsomagok, labdák, bójakészlet, egyéb kiegészítők,
felszerelések, melegítők és diagnosztikai eszközök vásárlásával igyekszünk biztosítani a minőségi utánpótlás-nevelés feltételeit.
Szakember állományuk 2fő edzővel növekszik a két új csapat versenyeztetésének vállalása miatt. A szakosztály igazgató, technikai vezetővel, technikai intéző és a
szakmai kapcsolattartóval kibővült stábunk a szervezet működéséhez és a jó teljesítményhez szükséges feladatokat magas színvonalon tudja ellátni. A folyamatos
képzés és továbbképzés azonban fontos része lehet a szervezetfejlesztési stratégiánknak, mely képzést nem elsősorban a Tao programon keresztül, hanem inkább a
folyamatos tapasztalatcseréken keresztül próbálunk megvalósítani. A létesítményeink, komfortos, biztonságos és modern körülményeinek kialakítását (új műfüves
nagypálya elkészülte) biztosítottuk az előző évek során, hogy a labdarúgást széles körben népszerűsítsük. Fontos, hogy szakosztályunk alközponti szerepét a
létesítményeink adottságai által is erősíteni tudjuk, hogy minőségi szakmai munkát tudjunk elvégezni a labdarúgó gyerekek fejlesztése, versenyeztetése és a
tehetségek gondozása terén.
Szakosztályunk az elmúlt években jelentősen tudta növelni létszámát jelenleg közel 160 fő sportol nálunk.

A

sport megszerettetése, a napi rendszeres testmozgás igényének kialakítása már az óvodában elkezdődik. A sporteredmények városi elismerése ösztönzi a fiatalokat
a teljesítményre. 
Nehezíti a folyamatos és hatékony utánpótlásrendszer megteremtését, hogy a középiskolás fiatalok nagy része más településen tanul tovább, így vagy eligazol, vagy
csökkentett számú edzésen vesz részt, mivel sajnos városunkban nincs felsőfokú képzés. Ezért is fektetünk nagy hangsúlyt a minőségi létszám bővítésre, a klasszikus
"piramis" rendszer felépítésére és eredményeinket jól mutatja, hogy minden évben több sportolónk igazol magasabb osztályú egyesületekbe, profi klubokba.
Az MLSZ Bozsik programjában a területi vezető (alközponti) szerep megtartására törekszünk. A környező településeken az utánpótlás nevelés beindításának
elősegítését fontos feladatunknak tekintjük, együttműködve a helyi közoktatási intézményekkel. Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat
nyújtotta erőforrásokra. Sportszakmai munkánk minőségét javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítása. A felszerelések (egy
részének) biztosításával illetve ingyenes tagsági díjjal a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani. Minden évben egy
toborzást tartunk, kora nyáron az iskolai szünet kezdete után és két edzőtábort, egy hazai szervezésűt (újabb toborzóval egybekötve) és egy edzőtábort szervezünk
elutazással, hogy elismertek, ismertek legyünk. A Szövetség céljaival összhangban arra törekszünk, hogy a szerényebb körülmények között felnövő gyerekeket is be
tudjuk vonni asportba és a mindennapjaik szerves részévé tegyük a mozgást, a labdarúgást, ehhez is segítséget nyújt a Tao programunk finanszírozása. A megkezdett
munka eredményeképpen utánpótlásunk létszáma már közel 140 főre nőtt és az új pálya még nagyobb lehetőségeket teremt számunkra, mellyel élni kívánunk. A
sportág népszerűsítése érdekében több tornát is szervezünk, a legnagyobb az immár hagyományos Húsvéti torna, ahol négy korosztály méretteti meg magát.
Együttműködő partneriskoláink és a kistérség közel 30 kisiskolája rendelkezik akkora tanulólétszámmal, hogy a minőségi kiválasztó rendszeren keresztül, minőségi
szakmai munkával, komoly versenyeztetési lehetőséget nyújtva, szakosztályunk ezeket a fiatalokat bevonzza a labdarúgás vérkeringésébe.

Az egyesületünkben működő megye I-es felnőtt csapat mellett az U19, U17, U15, két csoport U13-as, U11 és az U9-es csapatunk is szerepel bajnokságban és helyi
szinten ezek a csapatok jelentik az utánpótlás perspektíváját. Felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban
meghatározza a gyerekek sportolási kedvét, motivációját, különös tekintettel arra, hogy városunkban és az azt övező térségben a labdarúgás az egyik legsikeresebb
és emiatt első helyen számon tartott látvány-csapatsportág, ezért egyértelmű célunk visszajutni az NB III-ba, amennyiben az anyagi forrásokat is biztosítani tudjuk
hozzá. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése.
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolás és az egészséges
táplálkozás életmódjával megismertetni. Az utánpótláskorú gyermekeink körében felnőtt csapatunk népszerűsége kiváló és fontosnak is tartjuk e szakmai és baráti
kapcsolatok erősítését a sportolóink körében.
Egy anyagilag megerősödő egyesület természetszerűen sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési és szakmai programjait egyaránt, továbbá megtarthat
számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos
gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk. Nagy örömmel tölt el sok gyermeket a sportfelszerelések, sportruházatok átadása
számukra és szolid anyagi helyzetük miatt biztosan megbecsüléssel használják azokat. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag képzett edzők
alkalmazása, akik a labdarúgásra, a sportág megkedveltetésére, és a gyerekek fejlődésére tudnak akár a nap 8 órájában koncentrálni. Városunk Önkormányzata
felismerve felelősségét a lakosság egészségi állapotáért, a fiatalok kulturált kikapcsolódásáért, szórakoztatásáért, a sportközösségek, civil szervezetek
népességmegtartó szerepének megtartásáért, eddig is és az elkövetkező években is kiemelt figyelmet szentel a sportnak. Alapvető érdeknek tartja, hogy a sport
valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. Bizonyítja ezt, az eddigi több éves fejlesztéseinkhez
folyamatosan biztosított önerő támogatás, több tízmillió Ft értékben.

   



4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

szakmai igazgató nem releváns 8 12 106 951 Ft 29 946  Ft 1 642 764  Ft

technikai vezető nem releváns 6 12 57 040 Ft 15 971  Ft 876 132  Ft

tecnikai intéző nem releváns 8 12 57 040 Ft 15 971  Ft 876 132  Ft

kapcsolattartó sp.szakember nem releváns 4 12 53 475 Ft 14 973  Ft 821 376  Ft

26 48 274 506  Ft 76 861  Ft 4 216 404  Ft

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

2 140 293 Ft 2 140 293 Ft 4 280 587 Ft

2 140 293 Ft 2 140 293 Ft 4 280 587 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

kapcsolattartó sp.szakember

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi
munka óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Igen Egyéb Normál

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2014/15

Kapcsolattartó sportszakember feladatai a sportágfejlesztési program előkészítése és elkészítése, a pályázati adatlap kitöltése és a
program megvalósítása. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási, jelentéstételi és elszámolási kötelezettség betartása és
koordinálása, a negyedéves után-követési jelentés elkészítése a könyvelővel és könyvvizsgáló céggel. A Tao adótámogatási
rendszernek köszönhető többlet adminisztrációs feladatok miatt, a fejlesztési program teljes körű ügyintézője, előkészít, végrehajt,
végrehajtat, ellenőriz, adatszolgáltatást és jelentéseket készít együtt az arra hivatott szakmai partnerekkel. Tevékenysége a teljes
fejlesztésre érvényesül.

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.

   



150 300 férőhely 15 240 Ft 25 000 Ft 7 500 000 Ft 2 286 000  Ft

43 0 m2 49 850 Ft 102 000 Ft 10 000 000 Ft 2 143 550  Ft

1 1 készlet 1 380 000 Ft 1 500 000 Ft 10 000 000 Ft 1 380 000  Ft

1 1 készlet 110 000 Ft 300 000 Ft 10 000 000 Ft 110 000  Ft

1 1 darab 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000  Ft

7 119 550 Ft

Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek

9 10

0 Ft

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

2 181 435 Ft 5 090 015 Ft 7 271 450 Ft

2 181 435 Ft 5 090 015 Ft 7 271 450 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

3 1 2

Mohácsi TE Sporttelep-Kórház utca

7700
Mohács
Kórház
11. 563/4 559 105x60 60 0 Ft 10

MTE Újvárosi sporttelep

7700
Mohács
Pécsi út
1 3366/3 112x70 130 0 Ft 11

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Pálya
típusa

Beruházás
típusa                    

Menny. Max. elsz.
menny.

Menny. egység Egységár         Max. elsz.
egységár        

Max. elsz. össz. Összeg            

Nagy f.p. Funkcionalitás/lelátó építés
Nagy
mf.p.

Funkcionalitás/öltözőfelújítá
s

Nagy f.p.
Játéktér/pályakarbantartó
gépek, kieg.

Nagy
mf.p.

Játéktér/pályakarbantartó
kézi kisgépek

Nagy f.p.
Funkcionalitás/kijelző
beszerzés

Összegzés:

Összesen

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   T.i.     Tervezett beruházási, felújítási

érték (Ft)            
Üzembe helyezés tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        Ingatlan

típusa
Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

Nagy
f.p. Egyéb

Nagy
f.p. Egyéb

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint

   



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

MOHÁCSI TE 1

MOHÁCSI TE 1

Mohácsi TE U13 1

Mohácsi TE Kiemelt U13 1

Mohácsi TE U11 1

Mohácsi TE U9 1

Mohácsi TE U7 1

MOHÁCSI TE 1

2014/15-es bajnoki évad

1

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

381430 KISS ISTVÁN GOLD-SPORT KFT.

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

U19 Megyei I Megyei I

U17 Megyei I Megyei I

U13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi Országos II

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U15 Megyei csök. pálya. Országos II

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat
szintje
2013/14

Vállalt
csapatszám
(csak új esetén)
2014/15

Csapat
szintje
2014/15

Megjegyzés

U15
Országos
II

Feltöltésre kerültek a korosztályaink, a létszámunk és a
megyénk utánpótlásában betöltött (3.) pozíciónk miatt
nevezünk az országos II. osztályú bajnokságba.

U14
Országos
II

Feltöltésre kerültek a korosztályaink, a létszámunk és a
megyénk utánpótlásában betöltött (3.) pozíciónk miatt
nevezünk az országos II. osztályú bajnokságba.

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

leány U15 Megyei

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

2013-09-18

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint

   



12

mezgarnitúra sportszárral 60 8 200 Ft 492 000  Ft

labdarúgó cipő 80 9 262 Ft 740 960  Ft

gálamelegítő 60 10 624 Ft 637 440  Ft

futball labda meccs 40 6 346 Ft 253 840  Ft

futball labda edző 130 3 494 Ft 454 220  Ft

megkülönböztető trikó 40 1 070 Ft 42 800  Ft

labdazsák 10 4 991 Ft 49 910  Ft

kapuháló 3x2 3 9 982 Ft 29 946  Ft

kapuháló 5x2 2 12 121 Ft 24 242  Ft

kapuháló nagy mélyített 2 24 955 Ft 49 910  Ft

kiskapu hálóval 100x200 2 28 520 Ft 57 040  Ft

labd.kapu 3x2 1 78 431 Ft 78 431  Ft

labd. kapu 5x2 1 99 821 Ft 99 821  Ft

nagyméretű kapu 1 185 381 Ft 185 381  Ft

szlalomrúd szett 1 24 955 Ft 24 955  Ft

koordinációs létra 2 6 417 Ft 12 834  Ft

koordinációs karika 2 6 417 Ft 12 834  Ft

gátkészlet 2 6 417 Ft 12 834  Ft

állítható gátszett 2 6 417 Ft 12 834  Ft

Alveola dig.ultrahang készülék F702 1 17 968 Ft 17 968  Ft

Vivamax Stimplus II. akupunkt.kész. 1 12 121 Ft 12 121  Ft

Empsoma nagy masszázskrém 3 2 852 Ft 8 556  Ft

Empsoma nagy bemelegítőkrém 3 2 852 Ft 8 556  Ft

Empsoma nagy regenerálókrém 2 2 852 Ft 5 704  Ft

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

gyúró 51 5008 02 4 11 35 650 Ft 9 982  Ft 501 952  Ft

HU-240 4 11 57 040 Ft 15 971  Ft 803 121  Ft

HU-953 4 11 57 040 Ft 15 971  Ft 803 121  Ft

HU-2466 4 11 57 040 Ft 15 971  Ft 803 121  Ft

HU-2971 4 11 57 040 Ft 15 971  Ft 803 121  Ft

HU-8007 4 11 57 040 Ft 15 971  Ft 803 121  Ft

HU-1458 4 11 57 040 Ft 15 971  Ft 803 121  Ft

3389 6201 4 11 49 910 Ft 13 975  Ft 702 735  Ft

1907580/1999/TFT1980 4 11 49 910 Ft 13 975  Ft 702 735  Ft

194/1990 4 11 49 910 Ft 13 975  Ft 702 735  Ft

HU-6919 4 11 57 040 Ft 15 971  Ft 803 121  Ft

HU-1458 4 11 49 910 Ft 13 975  Ft 702 735  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

8 16

6 15

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 szett Sporteszköz

2014/15 db
Diagnosztikai
eszközök

2014/15 db
Diagnosztikai
eszközök

2014/15 db
Gyógyszerek,
vitaminok

2014/15 db
Gyógyszerek,
vitaminok

2014/15 db
Gyógyszerek,
vitaminok

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
napi óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Nem Edző Normál

2014/15 Nem Edző Normál

2014/15 Nem Edző Normál

2014/15 Nem Edző Normál

2014/15 Nem Edző Normál

2014/15 Nem Edző Normál

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Igen Edző Normál

2014/15 Igen Egyéb Normál

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

HU-240 UEFA "A" ffi. U17

HU-953 UEFA "B" ffi. U19

   



6 33

8 32

6 18

4 9

6 16

Klik Radnóti M. Szakközépiskola 20 2 567 Ft 4 205 360  Ft

Klik Brodarics I. Ált Iskola 20 1 783 Ft 4 142 640  Ft

Mohácsi Katolikus Nevelési Központ 24 2 139 Ft 4 205 344  Ft

Mohács Városi Sportcsarnok 16 5 348 Ft 3 256 704  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Klik Radnóti M. Szakközépiskola

Klik Brodarics I. Ált Iskola

Mohácsi Katolikus Nevelési Központ

Mohács Városi Sportcsarnok

Bérleti díjak indoklása

3 272 232  Ft

52 905  Ft

2 566 820 Ft

106 951 Ft

427 803 Ft

810 048  Ft

1 212 110 Ft

8 934 739  Ft

0 Ft

17 383 608 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

1 786 599 Ft 16 079 388 Ft 17 865 987 Ft

1 786 599 Ft 16 079 388 Ft 17 865 987 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

kapcsolattartó sp.szakember

HU-6919

HU-1458

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

HU-953 UEFA "B" ffi. U19

HU-2971 UEFA "B" ffi. U15

HU-2466 UEFA "B" ffi. U11

HU-8007 Egyéb ffi. U9

HU-6919 Egyéb leány U15

HU-1458 Egyéb ffi. U14

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 sportcsarnok

2014/15 tornaterem

2014/15 tornaterem

2014/15 sportcsarnok

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Az utánpótlásunk részére biztosítunk két korosztályban, a téli időszak alatt, heti két alkalommal időpontot edzések levezetésére.

Az utánpótlásunk részére biztosítunk két korosztályban, a téli időszak alatt, heti két alkalommal időpontot edzések levezetésére.

Az utánpótlásunk részére biztosítunk két korosztályban, a téli időszak alatt, heti két alkalommal időpontot edzések levezetésére.
Az utánpótlás részére a téli felkészülés alatt a sportcsarnokban biztosítjuk a helyszínt a téli felkészülési teremtornák lebonyolítására és az U19
csapat edzési időpontjaira. Minden korosztály két hazai tornát rendezhet a megadott 3 hónap hétvégéin.

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2014/15

2014/15

A megyei MLSZ (BMLSZ) szervezetével együttműködésben hoztuk létre és indítottuk el az U15 Női csapatunkat. Az új csapat már
bizonyított és szerepel a bajnokságban, a pályázatunkban e bajnoki részvétel költségeit állítjuk be, az edző béréről és az utazási
költségeket.

2014/15

A létszám növekedésünk és a szakmai munka színvonalának emelése indokolja e csapat életre hívását a szakosztályunkban. Az U14
országos II.osztályú csapat életre hívása nagy kihívást jelent, ugyanakkor szakmailag is eredményességet, elismertséget jelenthet
szakosztályunknak. A csapattal együtt az U15 korosztályt is az Országos II. osztályú bajnokságban indítanánk el.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

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

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után

   



42 780 Ft 42 806 Ft

101 000 Ft 101 811 Ft

321 585 Ft 321 587 Ft

465 365 Ft

Közreműködői költségek

233 097 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

64 183 Ft 0 Ft

151 900 Ft 0 Ft

482 379 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

698 462 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6596/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó
jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

2014/15
Segítségnyújtás, iránymutatás, szakmai tanácsadás a sportfejlesztési program előkészítésében,
megvalósításában, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekben és az elszámolásban.

Személyi
jellegű

2014/15
Segítségnyújtás, iránymutatás, szakmai tanácsadás a sportfejlesztési program előkészítésében,
megvalósításában, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekben és az elszámolásban.

Tárgyi jelleg
ű

2014/15
Segítségnyújtás, iránymutatás, szakmai tanácsadás a sportfejlesztési program előkészítésében,
megvalósításában, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekben és az elszámolásban.

Utánpótlás
nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:

   



9 11 22.2  %

5 6 20.0  %

2 2 0.0  %

1 1 0.0  %

lelátó felújítás 72 144 100.0  %

pályakarbantartó gépek db 3 5 66.7  %

eredményjelző készülék db 0 1 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.)

14 15 7.1  %

0 0 0.0  %

14 16 14.3  %

0 0 0.0  %

20 33 65.0  %

U15 lány 1 9 800.0  %

U11 22 32 45.5  %

U9 15 18 20.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:
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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: Mohács  (helység), 2017  (év) 04  (hó) 13  (nap) 
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Alulírott  Kovács László , 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.

Kelt: Mohács  (helység), 2017  (év) 04  (hó) 13  (nap) 
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a

szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,

(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes

adózói adatbázisban)
(35 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Mohács  (helység), 2017  (év) 04  (hó) 13  (nap) 

   



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

2 140 293 Ft 64 183 Ft 2 140 293 Ft 4 280 586 Ft

5 090 015 Ft 151 900 Ft 2 181 435 Ft 7 271 450 Ft

16 079 388 Ft 482 379 Ft 1 786 599 Ft 17 865 987 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

23 309 696 Ft 698 462 Ft 6 108 327 Ft 29 418 023 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

2 140 293 Ft 64 183 Ft 2 140 293 Ft 4 280 586 Ft

5 090 015 Ft 151 900 Ft 2 181 435 Ft 7 271 450 Ft

16 079 388 Ft 482 379 Ft 1 786 599 Ft 17 865 987 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

23 309 696 Ft 698 462 Ft 6 108 327 Ft 29 418 023 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

   


