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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Újpesti Torna Egylet
A kérelmező szervezet rövidített neve: UTE
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 2474
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 8 0 3 1 2 4 - 2 - 4 1
Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 3 2 - 4 1 4 0 0 0 0 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 0 4 4 Budapest(helység)

Megyeri út(út, utca) 13.(házszám)

0612721272Telefon: www.ute1885.huHonlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 3 2 7   Budapest(helység)

Pf.(út, utca) 98. (házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Őze István
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: klubigazgató

209828096Mobiltelefonszám: ute1885@t-online.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Baluka Csabáné dr.
209433624Mobiltelefonszám: balukae@gmail.comE-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/SFPHP01-2146/2013

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

- nincs - NB I UP

- 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

103 MFt 139 MFt 175 MFt

1 MFt 0 MFt 0 MFt

85 MFt 82 MFt 84 MFt

491 MFt 615 MFt 630 MFt

144 MFt 236 MFt 200 MFt

824  MFt 1 072  MFt 1 089  MFt

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

143 MFt 359 MFt 360 MFt

28 MFt 31 MFt 35 MFt

22 MFt 136 MFt 140 MFt

177 MFt 329 MFt 350 MFt

30 MFt 45 MFt 50 MFt

400  MFt 900  MFt 935  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

254 MFt 450 MFt 500 MFt

28 MFt 32 MFt 35 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -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

Az Újpesti Torna Egylet a mai napig sikeresen viszi tovább az egyre kevésbé népszerű sokszakosztályos egyesületi modellt. 1992 óta egyesületünk elsősorban az
utánpótlás-nevelést tekintette fő feladatának úgy a labdarúgás, mint más sportágak terén. A fiatal generációkkal való hozzáértő foglalkozás mostanra már az élsport
területén is érezteti hatását, amit ékesen bizonyít sportolóink kiváló szereplése a Londoni Olimpiai és Paralimpiai Játékokon. Tornászunk, Berki Krisztián aranyérme és
sportemberi nagysága, az a tény, hogy további két olimpiai bajnok (Kozák Danuta és Gyurta Dániel) igazolt hozzánk, az itt folyó szakmai munka elismerésének, valamint
patinás egyesületünk vonzerejének bizonyítékai. Ezek a sportolók nemcsak saját sportágukban számítanak példaképnek, de mintául szolgálnak a más sportok iránt
érdeklődők, így a labdarúgók számára is, és gyermekek százait vonzzák egyesületünkhöz.Az UTE jelenleg több ezer gyermek, közöttük közel 900, a Bozsik programban
regisztrált labdarúgó palánta számára biztosít sportolási lehetőséget, amivel Budapesten élenjárók vagyunk. Évről évre az UTE saját nevelésű labdarúgói mutatkoznak
be a legnagyobb számban az NB1-ben (a 2012-13 szezonban heten), valamint több korosztályos válogatott játékossal büszkélkedhetünk.
Az elmúlt esztendők legnagyobb problémáját létesítményhelyzetünk bizonytalansága jelentette, amit fokozatosan igyekszünk stabilizálni. Részben pályázati, részben
saját forrásból korszerűsítettük az egyesület egyetlen saját tulajdonú létesítményét az ún. Cérna pályát. A helyi önkormányzattal létrejött kiváló kapcsolat
eredményeként 15 éves bérleti szerződést kötöttünk a közelmúltban az Állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került Szilágyi út 30. szám alatti ingatlanra. A
korábbi esztendőkhöz hasonlóan bérleti szerződés keretében használjuk az ezzel a területtel szomszédos Tungsram és Chinoin sporttelepeket. Ugyancsak az
Önkormányzattal való együttműködés jegyében lehetőségünk van egyéb önkormányzati sportlétesítmények, valamint iskolai tornatermek használatára. Ingatlanainkat
folyamatosan modernizáljuk, továbbá szakmai segítséget nyújtunk az Újpesten igen népszerű Ovi-foci program sikeres működtetéséhez.Egyesületünk anyagi helyzete
stabil, saját bevételeink az elmúlt években alig változtak. A korábbi állami támogatások kiesését Újpest Önkormányzata nagyvonalúan pótolta.Mindezek
eredményeként a társasági adóból átengedett központi források valódi, mennyiségi és minőségi fejlesztésekként hasznosultak .

Ingatlan beruházást nem tervezünk.

Sportágfejlesztési programunkat egyéves időtartamra alkottuk meg. Annak legfontosabb eleme – hasonlóan a korábbiakéhoz – az utánpótlás-nevelés szakmai és
technikai feltételeinek egy bajnoki évadra történő biztosítása. 
Ezen felül a minőségi sportszolgáltatás biztosítása érdekében tervezett tárgyi eszköz beruházásaink (1 db nagyméretű fűves pálya megépítése, 2 db. kis méretű
műfüves pálya megépítése, egy nagyméretű pálya műfüvének cseréje, 2 db. füves pálya felújítása, öltöző-felújítás második üteme, utánpótlás bázis kialakítása 7
pályával és konténer öltözőkkel) szintén egy éven belül elkészülhetnek.

Az Újpesti Torna Egylet sportágfejlesztési programja megfelelően illeszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség „A Megújulás Évtizede 2010-2020, A Magyar Labdarúgás
Stratégiája” elnevezésű koncepciójába, különös tekintettel az utánpótlás-nevelés terén megjelölt célokra, és következetesen épít az előző két évben megvalósított, az
MLSZ által is támogatott programunkra.
A népszerűsítés, tömegesítés terén kiemelkedő eredménynek tartjuk, hogy egyesületünk rendelkezik Budapesten a legtöbb a Bozsik gyermek egyesületi, illetve
intézményi programban regisztrált sportolóval. Töretlen a kapcsolatunk a kerületi iskolákkal, aktívan részt veszünk az Ovi-foci program felvirágoztatásában, valamint a
tehetségek felkutatásában és menedzselésében. További gyermeklétszám bevonásának csak a sportpályáink száma és minősége szab határt.
Kiváló szakembereink az elmúlt években is tehetségek sorát fedezték fel, számos sportolónk mutatkozhatott be a legmagasabb bajnoki osztályban, és jutott el a
korosztályos vagy a felnőtt válogatottságig. Ebben az esztendőben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a minőségre, arra, hogy a nagy számú
gyermeklétszámból kiemeljük az igazán tehetségeseket, és őket korszerű módszerekkel, az eddiginél jobb körülmények között képezzük.
Az egyesületünk által használt sportlétesítmények száma lassan eléri a szükségest, ugyanakkor minősége messze elmarad a kívánatostól. Ezért a tavaly
elkezdetteken túl további füves és műfüves pályákat kívánunk építeni és folytatjuk a Szilágyi úti öltöző-felújítási beruházást. Ebbe a sorba illeszkedik a Cérna pálya
öltözőrendszerének 2012-ben befejezett felújítása, valamint az ugyanitt saját forrásból megépített erdei tornapálya, amely sokoldalú erősítő-fejlesztő szabadtéri
létesítményként segíti a minőségi felkészülést. Az értékteremtésen túl fontosnak tartjuk értékeink megőrzését is, ezért kiemelt figyelmet szentelünk mind a régi, mind
az újonnan épített létesítményeink megfelelő karbantartására.
Továbbra is elkötelezettek vagyunk az átlátható finanszírozás fenntartásában, kizárólag a jogszabályban előírt módon alkalmazunk edzőket és egyéb
sportszakembereket, és ragaszkodunk ahhoz, hogy valamennyi igénybe vett sportszolgáltatás számlával dokumentálva legyen.

Az olimpiai sikerek, a kiemelt kormányzati támogatás újra ráirányították a társadalom figyelmét a sport jótékony hatásaira. Egyesületünket sok szülő keresi fel, akik
gyermekeik egészséges felnövekedését, valamely sportág elsajátításán keresztül látják biztosítottnak. Jelen sportágfejlesztési programunk, a mai napig legnépszerűbb
sport, a labdarúgás révén kíván ennek az elvárásnak megfelelni. Önmagában egy egyéves program nem, de a többéves egymásra épülő, tudatos, sportos nevelés a
felnövekvő generációt szinte mindenre megtanítja, ami a felnőtt életben való boldoguláshoz szükséges. Az egészséges életmódból fakadó fizikai és szellemi többlet-
teherbíráson túl gyermekeink megtanulják a kitartás, a munka iránti alázat, a társaik iránti tolerancia fontosságát, átélik a szűkebb és tágabb hazához való tartozás
felemelő érzését, a sikerek és kudarcok feldolgozásának képességét.
Tervezett tárgyi eszköz beruházásaink megvalósulása esetén már egy éven belül is lényegesen korszerűbb létesítmények várják majd a sportolni vágyókat. Az új
pályák építésével, a régiek felújításával, valamint az öltöző-felújítás befejezésével jelentősen csökken létesítményeink baleset-veszélyessége, és lehetőség nyílik a
minőségi munkavégzésre. E beruházások révén az érintett ingatlanok értéke is számottevően növekszik. A fejlesztések elmaradása viszont azt a veszélyt hordozza,
hogy a hozzánk sereglő nagyszámú gyermek számára nem tudunk minőségi sportszolgáltatást biztosítani. Ez esetben megnő az esélye a lemorzsolódásnak, valamint
annak, hogy a szülők gyermekeik számára a labdarúgás helyett más, magasabb színvonalat ígérő szabadidős tevékenységet (más sportág, zenei-, idegen nyelvi
képzés) keresnek.
Idei programunkban kiemelt szerepet szánunk a tehetségkutatásnak és a legjobbak hatékony képzésének. A minőségi utánpótlás-nevelés mind a sportág
népszerűsége, mind gazdaságossága szempontjából meghatározó jelentőségű. A saját nevelésű példaképek egyszerre vonzzák a leendő sportolókat és a nézőket,
megtöltve a ma még üres lelátókat. A tehetséges labdarúgók képzésébe fektetett pénz, egy jól átgondolt, tudatos játékos-igazolási politika esetén megtérülhet, és
alapja lehet egy sportszervezet kiegyensúlyozott, gazdaságos működésének. Újpest első osztályú labdarúgó csapatát működtető Újpest FC Kft. deklaráltan a helyi
utánpótlás-nevelésre kíván építeni, amelynek kitűnő megalapozása az UTE-ban folyó munka. Így sportágfejlesztési programunk sportolóink számára egyben
karrierlehetőséget is jelent.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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0 0 0  Ft 0  Ft 0  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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

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)
                        

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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.
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Baross utca 78 műfüves pálya fűcseréje Megyeri úti sporttelep része70 % 123 311 412 Ft

Tábor útcai sporttelepen füves pálya felújítás öntözőrendszer kiépítése70 % 14 017 447 Ft

Szilágyi úti sportelepen füves nagypálya létesítése öntönzőrendszerrel70 % 51 912 184 Ft

A Fiumei út 2. szám alatti sporttelep nagy füves páylájának gyepcseréje.70 % 27 715 750 Ft

Szilágyi úti öltöző felújítása II. ütem 70 % 196 140 561 Ft

Műfű karbantartó gép 70 % 17 244 000 Ft

430 341 354 Ft

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

131 871 712 Ft 307 700 662 Ft 439 572 374 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

131 871 712 Ft 307 700 662 Ft 439 572 374 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 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:

3

Szilágyi úti sportelepen füves nagypálya létesítése öntönzőrendszerrel

0
0
0
0 0 0

Új ingatlan beruházások részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás T.i.     Tervezett

beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

2013/14 pálya f.ú.

A pálya több mint
10 éve épült,
azóta jelentős
karbantartás nem
történt, állapota
redkívül rossz,
használatra szinte
alakalmatlan. A
fűcsere
mindenképpen
indokolt. Igen

2014-06-30

2013/14 pálya f.ú.

A sporttelepen a
füves pálya
állapota nagyon
rossz, felújítása
elengedhetetlen
ahhoz, hogy a
pálya nagy
terhelésnek
lehessen kitéve,
azaz egymás után
több csapat
használhassa azt.
Ehhez szükséges
az
öntötözőrendszer
kiépítése is. Igen

2014-06-30

2013/14 pálya ép.

A sok csapatunk
miatt állandóan
pályagondokkal
küzdünk, ezért
szükséges új
páylák építése Igen

2014-06-30

2013/14 pálya f.ú.

A pályán lévő fű
annyira rossz
állapotban van,
hogy csak a
ygepcserével
lehet hosszú távra
használhatóvá
tenni. Igen

2014-06-30

2013/14 öltöző f.ú.

Az öltöző épületet
az előző évben
elkezdtük
felújítani, ahhoz
hogy egységes
legyen az egész
mindenképpen
szükség van a II.
ütemre is.Ezzel az
egész épület,
felújítása
megtörténik. Igen

2014-06-30

2013/14 p. karb. gép

Az UTE
használatában
lévő műfüves
pályák nagy
száma miatt
elengedhetetlen
egy komoly
karbantartó gép Nem

2013-12-31

Összegzés:

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

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás megnevezése
                                                  

Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá
m

Mérete Használat
jogcíme

M.j.

2013/14 Nagy f.p. Egyéb
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Baross utca 78 műfüves pálya fűcseréje Megyeri úti sporttelep része

1044
Budapest
Baross utca
78-80. 74232 115x70 és 50x35 0 Ft 0 Ft

Tábor útcai sporttelepen füves pálya felújítás öntözőrendszer kiépítése

0
0
0
0 0 0 0 Ft 0 Ft

A Fiumei út 2. szám alatti sporttelep nagy füves páylájának gyepcseréje.

0
0
0
0 0 0 0 Ft 0 Ft

Felújítandó ingatlanok részletezése

Baross utca 78 műfüves pálya fűcseréje Megyeri úti sporttelep része

Tábor útcai sporttelepen füves pálya felújítás öntözőrendszer kiépítése

Szilágyi úti sportelepen füves nagypálya létesítése öntönzőrendszerrel

A Fiumei út 2. szám alatti sporttelep nagy füves páylájának gyepcseréje.

Szilágyi úti öltöző felújítása II. ütem

Tárgyi beruházások részletes indoklása

U-19-18-17-16-15-14 Nagy műfű világítással teljes pálya 48 160

U-19-17-16-15-14-13 Nagy fűves pálya teljes pálya 42 160

U-11-10-09-08-07 Szilágyi úti fűves pálya teljes pálya 36 145

U-19b-18b-17b-16b-15b Blaha lujzai műfűvesp. félpálya 80 20 36 110

U-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08-07Fiumei-Cérna pálya műfű világítássalteljes pálya 55 280

U-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08-07Fumei -Cérna pálya fűves pályaTeljes pálya 45 280

U-15-14-13-12-11-10-09-08-07-06Baross utcai műfűves pályaTeljes pálya 55 240

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

3 1 2

Szilágyi utcai sportcentrum

1044
Budapest
Szilágyi utca 
30 76334/7 620 60 10 000 Ft11

Tungsram sportpálya

1046
Budapest
Tábor utca
22 76367 110X 65 112 30 000 Ft8

1046

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

Évad Beruházás
megnevezése
                              

Felújítás típusa Cím
(irányítószám,
város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám             

Ism. beruh. Mérete           Használat
jogcíme

Bérleti díj
Ft/óra
előző
időszak     

Bérleti díj
Ft/óra
tárgyidőszak

M.j.

2013/14 Nagy mf.p. Nem Egyéb

2013/14 Egyéb Nem Egyéb

2013/14 Egyéb Nem Egyéb

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2013/14

Egyesületünk székhelyén, a Magyar Állam tulajdonában lévő Megyeri út 13 szám alatt az UTE jégcsarnoka, judo-csarnoka, valamint
Újpest NB 1-es labdarúgó csapatának otthont adó Szusza Ferenc Stadion mellett, egy másfél labdarúgó pálya méretű műfüves
edzőpálya is található. A műfüves pálya rendkívül nagy igénybevételnek van kitéve, mert a felnőtt csapat mellett egyesületünk
labdarúgói is használják. Mindezekre tekintettel a pálya állapota leromlott, nem tesz lehetővé minőségi sportolást, ezért a műfű
mielőbbi cserére szorul.

2013/14

A szintén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő Blaha Lujza utcai sportpályát az előző évekhez képest nagyobb időkeretben
fogjuk bérelni. Ez teszi szükségessé az itt található sportlétesítmények számának gazdagítását, ezért a meglévő 1 db nagyméretű
labdarúgó pálya mellé két kis műfüves edzőpályát kívánunk építeni. A helyszín adta lehetőségek, valamint sportszakmai érvek
alapján ezeket közvetlenül egymás mellé építjük, így egy 2*40*25 méteres sportpálya jön létre.

2013/14

Korábbi sportágfejlesztési programjainkkal összhangban, folytatni kívánjuk a Budapest IV. ker. Szilágyi út – Erdősor u. – Pálya u. –
Tábor u. által határolt terület sportkomplexumainak fejlesztését is. Idén az Újpesti Önkormányzattól bérelt, Tábor u. 24. szám alatti
ingatlanon található nagyméretű labdarúgó pálya gyepszőnyegének felújítását, valamint a karbantartáshoz szükséges
locsolórendszer kiépítését tervezzük. A beruházás révén nemcsak a balesetveszélyt csökkenthetjük, de a jobb körülmények által
sportszakmai értelemben is minőségi javulást érhetünk el, hatékonyabb és magasabb értékű munkát végezhetünk.

2013/14

A 2012-2013 évre szóló sportágfejlesztési programunk részeként megkezdtük a Szilágyi út 30. szám alatti ingatlan kiszolgáló
létesítményének felújítását. A folyamatban lévő beruházással idén elkészül az épület emeleti részén az öltözők és vizesblokkok
felújítása. Időközben – a Magyar Állam és az Újpesti Önkormányzat megegyezése alapján – a teljes ingatlan a helyi önkormányzat
tulajdonába került, és az önkormányzat egyesületünk részére hosszú távra bérbe adta azt. A bérleti szerződésben vállaltuk az
ingatlan további fejlesztését és korszerűsítését azzal, hogy az elvégzett beruházások a bérleti díjba beszámíthatóak.
Idei sportágfejlesztési programunkban a kiszolgáló létesítmény felújításának 2. ütemét kívánjuk elvégezni, amelynek keretében az
épület földszinti részét korszerűsítjük. A rendkívül elavult, sok helyen balesetveszélyes objektum javításával és modernizálásával
lényegesen jobb körülményeket teremthetünk az itt sportoló mintegy 250 labdarúgó gyermek számára.

2013/14

A Szilágyi úti sporttelep a Magyar Állam és az Újpesti Önkormányzat megegyezése alapján, a helyi önkormányzat tulajdonába
került, és az önkormányzat egyesületünk részére hosszú távra bérbe adta azt. Az ingatlan jobb kihasználtsága érdekében, és mert
a területi adottságok lehetővé teszik azt, egy nagy füves pályát kívánunk létesíteni, a hozzá tartozó öntözőberendezéssel együtt.
Ez a pályá kíváló lehetőség lesz arra, hogy az edzéseken kívül a mérkőzéseinket is remek körülmények között saját pályán tudjuk
lebonyolítani.

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

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.

Öltöző Bérlet

Nagy f.p. Bérlet



Tungsram sportpálya

Budapest
Tábor utca
22 76367 95X 55 96 25 000 Ft8

Halassy sportcsarnok

1045
Budapest
Pozsonyi út
4.c 72331/9 38X 18 96 20 000 Ft7

Blaha Lujza utca

1046
Budapest
Blaha Lujza utca
11-13 75103/4 105X 65 72 18 000 Ft11

AMK iskola Újpest

1048
Budapest
Hajló utca
2-8 76561/84 20X 40 96 8 000 Ft11

Chinoin Pálya Tábor utca

1046
Budapest
Tábor utca
16-18 76334/3 105X 60 32 18 000 Ft8

Lakkozó utcai tornaterem

1046
Budapest
Lakkozó utca
1 76561/18418X 36 72 1 000 Ft7

Nagy f.p. Bérlet

Edzőcs. Bérlet

Nagy f.p. Bérlet

Kicsi mf.p. Bérlet

Nagy f.p. Bérlet

Egyéb Bérlet

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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma 
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2 1 1

2 1 0

2 1 1

2 1 0

2 1 0

2 1 0

5 2 0

2 2 0

2 2 0

3 3 0

2013/14-es bajnoki évad

Toricska Rajmond 1700859 Újpest FC 12395073-2-41

Banai Dávid 1700850 Újpest FC 12395073-2-41

Erős Ronald 1700853 Újpest FC 12395073-2-41

Baranyai Ádám 1700851 Újpest FC 12395073-2-41

Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP

U19

U18

U17

U16

U15

U14

U13-12

U11

U9

U7

Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet
adószáma

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

NBI felnőtt

NBI felnőtt

NBI felnőtt

NBI felnőtt

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



12

Labdák 400 3 743 Ft 1 497 200  Ft

bólyák 60 2 566 Ft 153 960  Ft

Koordinációs létra 6 4 865 Ft 29 190  Ft

mezek 100 5 881 Ft 588 100  Ft

tréning ruha melegítő 150 6 416 Ft 962 400  Ft

gála melegítő 150 7 485 Ft 1 122 750  Ft

gyógyszerek 40 3 208 Ft 128 320  Ft

Diagnosztikai  felmérés 20 5 347 Ft 106 940  Ft

 szöglet zászlók 20 2 673 Ft 53 460  Ft

kapu hálók 5 17 109 Ft 85 545  Ft

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

sportszakorvos 8 12 106 931 Ft21 386  Ft1 539 804  Ft

sportmasször 8 12 106 931 Ft21 386  Ft1 539 804  Ft

szakorvos 8 12 106 931 Ft29 941  Ft1 642 464  Ft

szakorvos 8 12 117 624 Ft32 935  Ft1 806 708  Ft

szakorvos 8 12 133 664 Ft37 426  Ft2 053 080  Ft

nevelőtanár 8 12 85 545 Ft23 953  Ft1 313 976  Ft

nevelőtanár 8 12 85 545 Ft23 953  Ft1 313 976  Ft

korrepetáló tanár 8 12 96 238 Ft26 947  Ft 1 478 220  Ft

1591 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU2683 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU3028 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

2609 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

1676 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

0146 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

0075 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

1213 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU3276 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

1504 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU3572 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU3439 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU2354 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU3022 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU3579 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

7263 8 12 80 198 Ft16 040  Ft 1 154 856  Ft

7138 6 12 80 198 Ft16 040  Ft 1 154 856  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 csomag Sporteszköz

2013/14 szett Sporteszköz

2013/14 csomag Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Diagnosztikai eszközök

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 pár Pályatartozék

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)

2013/14 Nem Egyéb EKHO

2013/14 Nem Egyéb EKHO

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Egyéb EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO



7276 6 12 80 198 Ft16 040  Ft 1 154 856  Ft

5494 6 12 80 198 Ft16 040  Ft 1 154 856  Ft

7724 6 12 80 198 Ft16 040  Ft 1 154 856  Ft

7726 8 12 106 931 Ft21 386  Ft1 539 804  Ft

HU3428 6 12 106 931 Ft21 386  Ft1 539 804  Ft

9/1983 8 12 106 931 Ft21 386  Ft1 539 804  Ft

HU3430 8 12 160 397 Ft32 079  Ft2 309 712  Ft

HU576 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

0096 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

Nem releváns 8 12 534 656 Ft106 931  Ft7 699 044  Ft

HU333 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

166 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

HU455 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

HU518 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

HU583 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

HU470 8 12 133 664 Ft26 733  Ft1 924 764  Ft

HU473 8 12 106 931 Ft21 386  Ft1 539 804  Ft

HU602 8 12 187 130 Ft37 426  Ft2 694 672  Ft

7643 4 12 53 466 Ft10 693  Ft769 908  Ft

klubigazgató 8 12 213 863 Ft59 882  Ft 3 284 940  Ft

titkárságvezető 8 12 160 397 Ft44 911  Ft2 463 696  Ft

pénzügyielőadó 8 12 171 090 Ft47 905  Ft 2 627 940  Ft

előadó 8 12 139 011 Ft38 923  Ft2 135 208  Ft

40 20

40 20

40 20

40 20

40 20

40 20

30 25

30 25

30 25

30 25

30 25

40 80

40 30

40 25

40 25

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Akadémiai igazgató EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

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

HU473 UEFA "A" U19

HU583 UEFA "A" U18

HU470 UEFA "A" U17

HU576 UEFA "A" U19

HU455 UEFA "A" U16

HU602 UEFA "A" U16

0146 UEFA "B" U19

HU2683 UEFA "B" U18

HU2354 UEFA "B" U17

1591 UEFA "B" U17

1504 UEFA "B" U16

0096 UEFA "A" U19

HU518 UEFA "A" U14

HU3439 UEFA "B" U14

HU3572 UEFA "B" U13-12



30 20

40 30

30 60

40 30

40 35

40 25

30 20

30 25

40 25

40 30

30 20

40 35

40 30

40 35

40 30

40 30

40 25

40 20

40 20

40 30

40 25

Tungsram sporttelep 60 16 040 Ft 8 7 699 200  Ft

Tungsram sporttelep 45 13 366 Ft 8 4 811 760  Ft

Chinoin sporttelep 32 9 624 Ft 8 2 463 744  Ft

Szilágyi út / atlétikai pálya/ 60 2 673 Ft 11 1 764 180  Ft

szilágyi út / atlétikai pálya/ 40 2 673 Ft 8 855 360  Ft

Halassy sportcsarnok 96 10 693 Ft 7 7 185 696  Ft

Lakkozó tornaterem 72 535 Ft 7 269 640  Ft

Duna cipő / Tábor utca / 140 535 Ft 11 823 900  Ft

Duna cipő / Tábor utca/ 90 9 624 Ft 8 6 929 280  Ft

Blaha Lujza pálya / Pamut/ 40 9 624 Ft 11 4 234 560  Ft

Tungsram sportcsarnok 50 6 416 Ft 11 3 528 800  Ft

ÁMK iskola pálya 80 2 139 Ft 11 1 882 320  Ft

Duna cipő / Tábor utca / 96 1 069 Ft 11 1 128 864  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 492 605  Ft

235 260  Ft

4 811 908 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

HU3430 UEFA "B" U15

1676 UEFA "B" U13-12

7643 UEFA "A" U15

HU3022 UEFA "B" U13-12

HU3276 UEFA "B" U11

5494 Egyéb U15

7138 Egyéb U11

7726 Egyéb U9

7276 Egyéb U9

7724 Egyéb U9

0075 UEFA "B" U11

HU3028 UEFA "B" U11

166 UEFA "A" U11

HU3428 UEFA "B" U9

7276 Egyéb U7

9/1983 Egyéb U13-12

HU3579 UEFA "B" U11

1213 UEFA "B" U7

2609 UEFA "B" U13-12

7643 Egyéb U7

HU333 UEFA "A" U9

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Éves költség Kategória

2013/14 élőfüves pálya

2013/14 élőfüves pálya

2013/14 élőfüves pálya

2013/14 öltöző

2013/14 egyéb

2013/14 sportcsarnok

2013/14 tornaterem

2013/14 műfüves pálya

2013/14 élőfüves pálya

2013/14 élőfüves pálya

2013/14 sportcsarnok

2013/14 műfüves pálya

2013/14 műfüves pálya

Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök



4 811 908 Ft

1 603 969 Ft

1 069 313 Ft

43 577 304  Ft

9 089 159 Ft

104 039 796  Ft

53 466 Ft

168 972 780 Ft 0 Ft 0 Ft

17 363 652 Ft 156 272 864 Ft 173 636 516 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

17 363 652 Ft 156 272 864 Ft 173 636 516 Ft

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

nevelőtanár

nevelőtanár

korrepetáló tanár

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

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)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2013/14 kollégiumi elhelyezésnél nevelő tanár, akik váltják egymást. / nappali ügyelet/

2013/14 kollégiumi elhelyezésnél nevelő tanár, akik váltják egymást./ éjszakai ügyelet/

2013/14 tantárgyi lemaradás fejlesztése, pedagógiai együttműködés, pedagógiai program ellenőrzése.

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/SFPHP01-2146/2013

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban

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

2013/14 Á

2013/14 SZ

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



6 154 013 Ft 6 154 013 Ft

3 101 007 Ft 3 125 909 Ft

9 255 020 Ft

Közreműködői költségek

4 639 735 Ft

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

0 Ft 0 Ft

9 231 020 Ft 0 Ft

4 663 736 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

13 894 756 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

2013/14 Könyvelési, könyvizsgálói, pályázatírói feladatok Tárgyi jellegű

2013/14 Nyilvántartási, elszámolási feladatok Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



44 44 0.0  %

34 34 -1.4  %

4 4 0.0  %

1 4 300.0  %

126 326 158.7  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

27 30 11.1  %

28 30 7.1  %

32 32 0.0  %

24 24 0.0  %

26 30 15.4  %

U-14 32 36 12.5  %

U-13 Bozsik program 36 38 5.6  %

U-12 Bozsik program 29 35 20.7  %

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

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:



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

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  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 23  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

Alulírott  Őze István, 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.

Kelt: Budapest  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 23  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

 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)
(65 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Budapest  (helység), 2013  (év) 09  (hó) 23  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 65 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

307 700 662 Ft 9 231 020 Ft 131 871 712 Ft 439 572 374 Ft

156 272 864 Ft 4 663 736 Ft 17 363 652 Ft 173 636 516 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

463 973 526 Ft 13 894 756 Ft 149 235 364 Ft 613 208 890 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

307 700 662 Ft 9 231 020 Ft 131 871 712 Ft 439 572 374 Ft

156 272 864 Ft 4 663 736 Ft 17 363 652 Ft 173 636 516 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

463 973 526 Ft 13 894 756 Ft 149 235 364 Ft 613 208 890 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2146/2013

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:

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:
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