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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 

 2014/15-es bajnoki évad 

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? 

  Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek 
Ügyiratszám : be/SFPHP02-5509/2014/MLSZ 

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 

Klubunkat 1945-ben alapították. Sok-sok neves labdarúgó került el tőlünk akiknek más csapatokban teljesedett ki pályafutásuk. Mégis három nevet mindenképp meg kell említenem. Zeller Dóra,Füle Antal és Hajnal 

Tamás. 
Mindhárman a Magyar Válogatottban szerepeltek,illetve Dóra és Tamás még aktívan szerepel. Nagy előrelépést tettünk a leány korosztályok kialakításában.Klubunkban több mint 200 labdarúgó szerepel az U5-től az 

U19-ig nap mint nap,és a 2014-15 sportévben 15 korosztályunkat szeretnénk versenyszerűen szerepeltetni.Az U14-U15 korosztályainkat a kiemelt NB.II bajnokságban fogjuk szerepeltetni. ( A Lábatlannal közösen 

minden második évben mi szerepeltetjük.) Ezen utánpótlás csapataink mellett a férfi felnőtt csapatot is magunkénak tudhatunk. Jelenleg a térség központjaként nálunk kerül megrendezésre a Buzánszky illetve a Bozsik 

programok. Külön sikerként éljük meg, hogy egy év alatt az utánpótlás részen jelentős emelkedést értünk el a saját magunk kialakított „tömegesítés” programunkkal. 
Évek munkája eredményeként a létszámunk úgy emelkedett,hogy szinte minden korosztályban tudjunk csapatot indítani. A következő években szeretnénk a felmenő rendszer segítségével a kiemelt bajnokságban az 

U17-21 korosztályokat is elindítani.Tovább folytatjuk a létszám tömegesítés programunkat a 2014-2015-ös szezonban amire kidolgozott és az évek alatt bizonyított programokkal szeretnénk minél tökéletesebben 

csinálni a kistérségben. Konkrét elképzelés a busszal történő beszállítás a sportcentrumba, edzésekre. Külön kialakítva a szülők felé a mindig ellenőrizhető biztonságot ami alapja annak, hogy gyermekeiket ránk bízzák. 

Ezzel további létszámemelkedést várunk. A labdarúgás vonzerejét kihasználva szeretnénk kialakítani rendezvényeinket úgy, hogy egész családok sport és kulturális programjaként legyen számon tartva. Évente több 

olyan utánpótlás rendezvényt bonyolítunk ahol élvonalbeli valamint jelentős utánpótlás bázisú csapatokat látunk vendégül, és az évről-évre ismételt részvételük bizonyítja a sikeres, szakmailag is elfogadott 

lebonyolítást. Edzői eredményeinket jól ismeri a környék, ennek köszönhetjük az évről évre emelkedő létszámot. Ennek a célnak a megvalósításához toborzási körutakat szeretnénk szervezni, amelyek szállítási költségét 

az utánpótlás nevelés jogcíme alatt kívánnánk elszámolni. Ennek jóváhagyása számunkra igen fontos lenne. 

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

Az sportházunkat két új öltözővel és a hozzá tartozó vizesblokkal szeretnénk bővíteni a megnövekedett korosztályok,létszámunk végett. Fokozottan figyelve a jól és egyre erősödő leány csapatainkat. A műfüves 

pályavilágítás II.ütemét szeretnénk megvalósítani ezzel a teljes nagy műfüves pálya meg lenne világítva és teljes terjedelmében tudnánk használni az esti órákban,ellentétben a mostani egyharmad résszel. A műfüves 

pályakarbantartó gép elengedhetetlen a műfüves pálya hosszú élettartamának biztosítása végett, valamint a közel kétszáz labdarúgónk folyamatos pályahasználata végett. A centerpályánkon az évtizedek alatt 

semmilyen felújítást nem végeztek ezért sajnos elég leromlott állapotban van. A térség Bozsik központjaként szeretnénk megfelelő pályával, példamutató szakosztályként fogadni a vendégeinket. 
A Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 

világítás bővítést valamint a karbantartó gépet még 2014-ben,az öltözőbővítést valamint a centerpálya fűcseréjét a 2015-ös év tavaszán szeretnénk megvalósítani. 
A A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat 

bemutatása (amennyiben van) 
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TAO programban folyamatosan az első évben kitűzött célok felé haladunk. Köszönhetően az MLSZ,a cégek,az önkormányzat valamint a támogatóinknak köszönhetően. Az elmúlt három évben 30%-al nőtt a 

labdarúgóinknak száma.Az infrastruktúrális beruházások mindvégig biztosított körülmények között valósultak meg. 
Az alábbi beruházások készültek el: 
1-Nagy füves centerpálya locsolórendszere elkészült. Ennek a II.ütemeként fűcserére pályázunk aminek megvalósulásával tényleg az alközponti szintre tudnánk emelni a pályánk minőségét.  
2- a sportház külső homlokzati szigetelése, nyílászárócseréje elkészült.Ennek folytatásaként két öltözővel és két vizesblokkkal szeretnénk folytatni és végérvényesen elérni a korosztályainknak létszámunknak megfelelő 

szintet. A több mint 200 labdarúgónk ennek valamint a saját forrásból megvalósított felújításnak köszönhetően 8 öltözőt tudnak majd használni. 
3-Elkészült 93*53 m-es nagyméretű műfüvespálya (edzőpálya)az ehhez tartozó kerítéssel és viacolor járdával. Ennek megvilágítására tavaly kiépítésre került a pályavilágítás I.üteme aminek II.ütemére pályázunk a 2014-

15 TAO-ban.  
Szeretném kiemelni, hogy saját erőből megépítünk két darab Bozsik méretű pályát ( 2db 18*23m-es.)amire gyepszőnyeg kerül. Valamint a fűcsere pályázatunk megnyerése esetén a centerpályáról a jó gyepet át tudjuk 

telepíteni a 60*40m-es edzőpályánkra aminek kialakításához is megvannak a saját forrásaink.( rendelkezésre áll a szegélykő és föld aminek kialakítását 2014 második felében fogjuk megvalósítani amit a megfelelő 

gyomirtózás és előkezelés után már a gyep követne.) 
A 

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

térség és a város kiemelt figyelemmel kíséri a TAO lehetőségét. Bár vannak negatív hangvételű megnyilvánulások, de ez évről-évre egyre kevesebb, köszönhetően a megvalósított dolgoknak. Egyre többen érzik azt, hogy 

ez jó célt szolgál s nem csak a labdarúgást szerető fiatalok részére. A sportház és a pályák kialakításával alternatívaként megjelent a tömegsport, a futás és az idősebb korosztályoknál a baráti focimérkőzések. Ezek olyan 

impulzussal töltik meg a térséget amiből táplálkozni szeretnénk, valamint tovább vinni a megkezdett utat. Előnyként tapasztaljuk továbbá, hogy azon cégek között illetve hozzájuk társult más cégek is fontosnak tarják a 

közösségformáló céges családi napok és baráti programok szervezését, amihez minőségét tekintve egyre jobban hozzá tud járulni a szakosztályunk. A lehetséges célok ezen dolgok tovább emelése valamint megtartása 

ami hozzájárul a megszokott közösségi mozgás és az egészségmegőrzés elérésében. 
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 
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1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 
9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódótárgyi eszköz felújítás 
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 
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11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint 
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12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
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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 

Kelt: Nyergesújfalu  (nap)   
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Alulírott Szántó Sándor, 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 fizetettköztartozása 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 megszűntetéséreirányuló, 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 lejártköztartozások teljesítése, illetőleg az 

adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz ajogszabályban 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 atámogatás 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 befolyásolókörülményben 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 támogatásfelhasználása 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: Nyergesújfalu  (helység), 2014 (év) 12  (hó) 08  (nap)  
 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) 

(32 000 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: Nyergesújfalu  (helység), 2014 (év) 12  (hó) 08  (nap)   
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