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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

NÁDUDVAR SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

NÁDUDVARI SE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Üzemeltetés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

866

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem
Nincs
Nincs

Férﬁ felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férﬁ felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19850607-1-09

Bankszámlaszám

11738149-20010166-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4181

Város

Nádudvar

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

119

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4181

Város

Nádudvar

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

119

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 54 529 010

Fax

+36 54 480 256

Honlap

www.nadudvarise.hu

E-mail cím

admin@nadudvar.hu

E-mail cím

admin@nadudvar.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve
A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása
Mobiltelefonszám

2020-06-30 13:58

Gere Csaba
Egyesületi elnök
+36 30 314 99 78
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Gere Csaba

E-mail cím

+36 30 314 99 78

admin@nadudvar.hu

2019/20 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

Kövy Sándor Általános Iskola
Sportcsarnoka

Edzőcs.

4181
Nádudvar
Fő
133

1/2

40x20

Bérelt

40

3 800 Ft

4

Nem

Sportpálya

Nagy f.p.

4181
Nádudvar
Fő
2

1548

108x68

Bérelt

100

500 Ft

9

Igen

Jókai4 Sportcentrum

Edzőterület

4181
Nádudvar
Jókai
4

1311

40x20

Bérelt

16

3 500 Ft

2

Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2017

2018

2019

Önkormányzati támogatás

2,18 MFt

2 MFt

2,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,1 MFt

0,1 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7,4 MFt

5,7 MFt

9,2 MFt

Egyéb támogatás

0,2 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Összesen

9,88 MFt

8 MFt

11,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,65 MFt

2,12 MFt

4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,7 MFt

0,8 MFt

0,8 MFt

Anyagköltség

0,53 MFt

0,65 MFt

0,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,9 MFt

2 MFt

2,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,1 MFt

2,43 MFt

3,9 MFt

Összesen

9,88 MFt

8 MFt

11,9 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előﬁnanszírozott (nem ingatlan)

264 269 Ft

5 285 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előﬁnanszírozott (ingatlan)

6 301 522 Ft

126 030 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 459 508 Ft

181 469 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2020-06-30 13:58
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Több éve már csak labdarúgó szakosztályt működtető sportegyesület vagyunk. Mára minden szakosztály önálló egyesületté vált, elsősorban a pályázati és egyéb forrásszerzési lehetőségek
miatt. A folyamatos lelkiismeretes munka eredményeképpen egyre nagyobb létszámú U7, U9, U11 és U13 csapatokat működtetünk a Hajdúszoboszlói körzet partner egyesületeként a Bozsik
programban. A programból, az U13-as korosztályból kikerülő labdarúgók a megyei bajnokságban résztvevő U16-os csapatban folytatják pályafutásukat, így biztosítjuk számukra a folyamatos
sportolási lehetőséget. Egyre nagyobb létszámmal szerepeltetjük futsal csapatainkat is, kihasználva a benti, csarnok adta lehetőségeket. Az egyesületünknél zajló munka elsősorban az
utánpótlás nevelésről szól, így továbbra is tudjuk ahhoz tartani magunkat, hogy a felnőtt éa UP csapataink a Hajdú-Bihar megyei II.osztályában szerepeljenek, s tagjait teljes egészében helyi
ﬁatalok alkotják. Továbbra is célunk, hogy - a meglévő két UEFA ’’B’’ licenszes és egy MLSZ ’’D’’ képesítésű edzőnk mellé újabb ’’C’’ licenszes edzőt alkalmazzunk. Tavaly szerettünk volna két
felnőtt játékost beíratni, de sajnos nem nyertek felvételt. A Nádudvari SE a Nádudvar Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. által
üzemeltetett Városi Sportpályát használja - bérli, melynek továbbfejlesztését szeretnénk folytatni. A tárgyi eszköz beruházás keretében a tavalyi pályázatunkban egy kisbusz beszerzését
terveztük, ennek lebonyolítása folyamatban van.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A sportegyesületünk csapatai által nap, mint nap használt előfüves nagypálya túlságos igénybevételt szenved. Mivel edzőpályánk nincs, így az igénybevétel még nagyobb mértékű. A pálya
karbantartása megfelelően csak úgy működhet, ha a tápanyag visszapótlás mellett megfelelő mennyiségű vizet kap. Ehhet a jelenlegi öntözés nem megfelelő. Jelenleg egy házi öntözésre
használható két kis szórófej üzemel, folyamatos telepítéssel. Ez a rendszer egy kispálya öntözésére is kevésnek bizonyulna, ezért szeretnénk a beruházást kiviteleni. A pályázatba egy 24
földből kiemelkedő szórófejes, azaz 24 zónára osztható, külön vezérelhető berendezés kerül, mely egy - a sportpálya területén működő - fúrott kútból lesz megfelelő mennyiségű vízzel
táplálva.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt megvalósításának határideje 2020. június 20. A tárgyi eszköz beruházáson belüli beszerzést és az utánpótlás-nevelés jogcímre vonatkozó beszerzéseket, kiadásokat a beérkezett,
TIG-ekkel lefedett összegek megléte után válik aktuálissá.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünknek továbbra is kiemelt célja a benyújtott sportfejlesztési program kidolgozásakor és a költségek megtervezésekor az volt, hogy összhangban legyen a magyar labdarúgás
stratégiai fejlesztési koncepciójával. Ennek szellemében céljaink az MLSZ fejlesztési stratégiájában szereplő célokkal összhangban vannak. Az MLSZ szervezésében megvalósuló
programokhoz (Bozsik Egyesületi-, létesítmény felújítási program, igazolt labdarúgók számának növelése, tehetségek felkutatása, felfelé áramoltatása)szervesen kapcsolódunk. Folyamatosan
népszerűsítjük a labdarúgást programjaink, valamint a helyi média segítségével. Nádudvar Város Önkormányzata segíti egyesületünket akár a létesítmény-fenntartással, akár az önkormányzat
sportkoncepcióval kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Az évek óta folyó mindennapos iskolai testnevelés, a helyi egyesületekben utánpótlás korosztályos csapatok szervezése,
versenyeztetése. Egyesületünk folyamatos szakmai kapcsolatot tart fent az óvodákkal is, ahol már az Intézményi Bozsik keretében több óvónő is aktívan ténykedik, mint ahogy az általános
iskolában is segítő kezekre találtunk alsós tanítók személyében. Az egyesületben két UEFA „B” licenszes szakképzett edző végzi a szakmai munkát a bozsikos - és a megyei bajnokságban
szereplő - csapatoknál, továbbra is versenyeztetjük futsal csapatainkat, mely az előző évi sportfejlesztési programjainknak is köszönhető. Egyesületünk a Bozsik Programban a
Hajdúszoboszlói körzethez tartozik, ahol rendszeresen részt veszünk a körzeti tornákon, egyre nagyobb létszámmal és sikerrel.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a ﬁgyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Programunk Utánpótlás nevelési pillére több meghatározó elemet tartalmaz. Első a sportfelszerelések, egészségmegőrző preventív eszközök beszerzése. Előző pályázatainkban a kívánt
felszerelések és eszközöknek csak egy részére állítottunk be forrást, elsősorban a hiányosságaink pótlásárára, de utóbbi években már a fejlesztés a cél. Továbbra is edzőfelszerelések,
edzéseszközök teszik ki a beszerzéseket. Az edzésszámok bővítésével elértük azt, hogy több gyermek látogatja foglalkozásainkat, náluk elsősorban még csak a labdarúgás iránti szeretet
kialakítása a cél. Egyesületünk utánpótlás csapatainak szállítására kisbuszt bérlünk munkát biztosítva a helyi és környékbeli személyszállítóknak, viszont előző pályázatunkban egy kisbusz
beszerzését tűztük ki célul, melynek lebonyolítása folyamatban van. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő étkezésre is áldoz egyesületünk, ugyanis
sokszor egész napos versenyeink során gondoskodnunk kell gyermekeink ellátásról. A városunkban több szolgáltató is rendelkezik ezen lehetőségek biztosításával. A minőségi képzés
elengedhetetlen feltétele a megfelelő képzettséggel rendelkező szakember gárda. Egyesületünk képzett edzőit a pályázatnak köszönhetően díjazásban tudjuk részesíteni. Mivel
gyermeklétszámunk az utóbbi években folyamatosan emelkedik, a két UEFA „B” licenszes edzőnk és az MLSZ ’’D’’ képesítéssel rendelkező edzőnk és segítőinek munkabérét terveztük be,
mellyel motiváljuk őket a magasabb színvonalú munka elvégzésre. Ráadásul a megnövekvő csapatlétszám miatt több lesz a hétvégi elfoglaltságuk, mely plusz energiát és munkát igényel
tőlük. További előrelépést jelent, hogy a szabványoknak megfelelő tornacsarnokunk, ahol a téli időszakban is megfelelő munkát tudunk végezni, és helyszínként szolgál a téli futsal
bajnokságra is. Ugyanakkor kockázat továbbra is, hogy a kézilabda csapatok ’’birtokolják’’ majd nagyobb részt a csarnokot, így a kézilabda elszívó hatással lehet játékos-létszámunkra. Ez ellen
minél több iskolai és óvodai focit szervezünk, tehát ebben a versenyben is helyt kell állni. Továbbra is folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a településünk vállalkozásaival, hogy a TAO-jukból
továbbra is a helyi egyesületünket, a helyi labdarúgást segítsék.
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Személyi jellegű ráfordítások
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-06-30 13:58

Ell. szerv. ﬁz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) cipő élőfüves pályához

18 000 Ft

pár

12

15 500 Ft

186 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edzőmelegítő

13 000 Ft

szett

18

10 200 Ft

183 600 Ft
369 600 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

(FELNŐTT) cipő élőfüves
pályához

Felnőtt játékosaink tavaly már támogatásból kaptak cipőt, amit ezidáig saját pénzből vettek meg vagy az egyesület a saját költségvetéséből oldotta
meg. Mivel néhányan az U19-es csapatunkból immár a felnőtt csapatban szerepelnek, ezen felül természetesen a tavalyi cipők is elhasználódnak, így
szeretnénk most is beszerezni füves pályára cipőket.

(FELNŐTT) edzőmelegítő

A felnőtt játékosok számára a mérkőzéseken és az edzéseken használni kívánt edzőmelegítőjének beszerzése aktuálissá vált.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
256 342 Ft

Ell. szerv. ﬁz. díj
2 643 Ft

Közreműködői díj
5 285 Ft

Teljes támogatás (Ft)
264 269 Ft

Önrész (Ft)
113 258 Ft

Elszámolandó összeg
374 885 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
377 528 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell ﬁgyelembe venni!
Kategória

2020-06-30 13:58

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Pályainfrastr.
bőv.

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

öntözőrendszer kiépítése

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

2020-03-01

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

2020-06-30

U.f.

É.k.

2020-06-30

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
8 813 129 Ft

8 813 129 Ft

2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
öntözőrendszer kiépítése

Érintett ingatlan

Indoklás

Sportpálya

A sportegyesületünk csapatai által nap, mint nap használt előfüves nagypálya túlságos igénybevételt szenved,
s a jelenlegi öntözés nem engedi meg a pálya talajának megfelelő karbantartását. Jelenleg egy házi öntözésre
használható két kis szórófej üzemel, folyamatos telepítéssel. Ez a rendszer egy kispálya öntözésére is
kevésnek bizonyulna, ezért szeretnénk a beruházást kiviteleni.

2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Pálya-infrastr.
bőv.

Beruházás
típusa

öntözőrendszer
kiépítése

Edzőterület

Beruházás
címe
4181
Nádudvar
Fő
2

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

1548

Pályaméret

Beruházás leíró
mennyiség
108x68

Használat
jogcíme

Megj.

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2019/20 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. ﬁz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

6 112 477 Ft

63 015 Ft

126 030 Ft

6 301 522 Ft

2 700 652 Ft

8 939 159 Ft

9 002 174 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2020-06-30 13:58
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet ﬁnanszírozza.
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

0

0 Ft

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 Ft

2019/20 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2019/20 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Anyagköltség

0 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

0 Ft

Karbantartási költségek

0 Ft

Bérleti díjak

0 Ft

Adminisztrációs költségek

0 Ft

Összesen

0 Ft

Alulírott Gere Csaba, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a saját
használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-06-30 13:58

Ell. szerv. ﬁz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

8

Aktív

U9

u9_csapat_1

14

Aktív

U11

u11_csapat_1

15

Aktív

U13

u13_csapat_1

19

2019. januárjától 2 csapat (9+10 fő)

Aktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés
Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

2020-06-30 13:58

Mennyiség
2
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett férﬁ utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U16

NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET U16

19

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U19

NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET U19

18

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

2019/20 évadban vállalt új férﬁ utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-06-30 13:58

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-06-30 13:58

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett férﬁ futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U15

NÁDUDVARI SE U15

10

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U19

Nádudvari SE U19

10

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U11

Nádudvari SE U11

12

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U13

NÁDUDVARI SE U13

17

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

2019/20-es évadban vállalt új férﬁ futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-06-30 13:58

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2020-06-30 13:58

Csapat neve

Létszám
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft
Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:
Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft
85%-os báziskompenzáció: 0 Ft
Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

8 fő

900 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

14 fő

900 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

15 fő

800 000 Ft

u13_csapat_1 (N)

U13

19 fő

800 000 Ft
Teljes elvi támogatás

3 400 000 Ft

Férﬁ
NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET U16 (N)

U16

19 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET U19 (N)

U19

18 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

4 000 000 Ft

Férﬁ futsal
NÁDUDVARI SE U15 (N)

U15

10 fő

Megyei tornasorozat

500 000 Ft

Nádudvari SE U19 (N)

U19

10 fő

Megyei tornasorozat

500 000 Ft

Nádudvari SE U11 (N)

U11

12 fő

Megyei tornasorozat

500 000 Ft

NÁDUDVARI SE U13 (N)

U13

17 fő

Megyei tornasorozat

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

2 000 000 Ft

Bozsik

3 400 000 Ft

Férﬁ

4 000 000 Ft

Férﬁ futsal

2 000 000 Ft

Végleges produktivitási bónusz
korrekció

0 Ft

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

100 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

9 500 000 Ft

Jelenlegi különbözet: 40 492 Ft
Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.

2020-06-30 13:58
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

50

9 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) cipő élőfüves pályához

18 000 Ft

pár

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzésgarnitúra

nincs

szett

1

130 000 Ft

130 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

pár

Sportfelszerelés

(UP) edzőmelegítő

13 000 Ft

szett

32

10 800 Ft

345 600 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző mez

nincs

db

30

2 800 Ft

84 000 Ft

Sporteszköz

(UP) leszúrható karó

3 500 Ft

db

20

3 500 Ft

70 000 Ft

2 500 Ft

80

200 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

vitamincsomag

nincs

csom

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

sportkrém

nincs

db

20

2 800 Ft

56 000 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Létesítmény
székhelye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Nádudvari Sportpálya

Nagypálya

Egyéb település

850 Ft

100

Kövy Sándor Általános Iskola
Sportcsarnoka

Terem

Egyéb település

3 800 Ft

21

Jókai4 Sportcentrum

Kispálya
világítással

Egyéb település

3 500 Ft

16

Hónapok
száma
9

2

2

Bérleti díj összesen
(Ft)
765 000 Ft

159 600 Ft

112 000 Ft

2019/20 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Nádudvari
Sportpálya

Nádudvari Sportpálya füves pályájának bérleti díja. A versenyeztetéshez és felkészüléshez szükséges pályakarbantartásért térítést kell ﬁzetni bérleti díj formájában a
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.-nek (öntözés, nyírás, tápanyag utánpótlás, meszelés, stb.). A Városgazdálkodás az önkormányzattól megkapja a
rezsiköltségeket (víz, gáz,villany), így azt nem tartalmazza a bérleti díj.

Kövy Sándor
Általános Iskola
Sportcsarnoka

A tavaszi és őszi részbeni, illetve a teljes téli időszakban vesszük igénybe a sportcsarnok teremrészét az utánpótlás csapatok felkészüléséhez, ezen felül a futsal
csapatok felkészüléséhez, mérkőzéseihez.

Jókai4
Sportcentrum

A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. üzemeltetésében működő sportcentrum világítással rendelkező, műanyag talajú, kinti pályájának bérlése azon
esetekre, mikor a kinti, nagypálya használhatatlan (pl. nagy mennyiségű csapadék,...).

2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kiﬁzetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

3612

EKHO

96

12

180 000 Ft

31 500 Ft

2 538 000 Ft

Edző

3615

EKHO

28

10

66 000 Ft

11 550 Ft

775 500 Ft

Edző

6659

EKHO

40

10

56 000 Ft

9 800 Ft

658 000 Ft

Egyéb

Technikai vezető

Normál

60

12

45 000 Ft

8 550 Ft

642 600 Ft

Egyéb

UP segédedző

Normál

16

10

15 000 Ft

2 850 Ft

178 500 Ft

Egyéb

U16 és U19 segédedző

Normál

48

10

45 000 Ft

8 550 Ft

535 500 Ft

Egyéb

Szertáros

Normál

60

10

40 000 Ft

7 600 Ft

476 000 Ft

2020-06-30 13:58
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2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Technikai vezető

Az egyesület utánpótlás csapatainak mindennapi gyakorlati irányítási munkáinak ellátása. Edzésidőpontok és pályabeosztások, utazások szervezése,
igazolások, sportorvosi vizsgálatok szervezése, kapcsolattartás Szövetséggel, szülőkkel, edzőkkel.

UP segédedző

A ’’bozsikos’’ csapataink mellé segédedzőként szeretnénk alkalmazni a csapatokat már tavaly is segítő segédedzőt, kinek feladata az edzések
lebonyolításában, eszközök használatában való hathatós közreműködés. A segédedző a felnőtt csapat játékosa.

U16 és U19 segédedző

Az U16-os és az U19-es nagypályás labdarúgó csapataink edzésén aktív segítséget nyújt az edzőnek, ezen felül a csapatok mérkőzéseinek előtti és
közbeni teeendők kivitelezésében nyújt segítséget a segédedző. A segédedző a felnőtt csapat játékosa.

Szertáros

Az egyesület utánpótlás csapatainak eszköz- és felszerelés ellátottságának biztosítása. Szerelések számba vétele, kiosztása, bevételezése és azok
tisztántartása. Eszközök rendeltetés szerű használatának ellenőrzése, állagmegóvása, leltár vezetése, nyilvántartása és aktualizálása. Pályák
előkészítése edzésekre, versenyekre, bajnoki mérkőzésekre.

2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

3612

UEFA B

U19

6

18

3612

UEFA B

U16

4

19

3612

UEFA B

U13

6

19

3612

UEFA B

U11

2

12

3612

UEFA B

U13

2

17

3612

UEFA B

U15

2

10

3612

UEFA B

U19

2

10

3615

UEFA B

U11

7

15

6659

MLSZ D

U7

5

8

6659

MLSZ D

U9

5

14

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 519 600 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

96 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 229 600 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

924 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

560 600 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 804 100 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

10 234 500 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
9 183 444 Ft

2020-06-30 13:58

Ell. szerv. ﬁz. díj
94 595 Ft

Közreműködői díj
181 469 Ft

Teljes támogatás (Ft)
9 459 508 Ft

Önrész (Ft)
1 051 056 Ft

Elszámolandó összeg
10 415 969 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
10 510 564 Ft
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Általános Képzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-06-30 13:58

Ell. szerv. ﬁz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2020-06-30 13:58

Ell. szerv. ﬁz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előﬁnanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előﬁnanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utóﬁnanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek ﬁzetendő díj

Összesen

Tárgyi előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

5 285 Ft

5 285 Ft

2 643 Ft

7 928 Ft

Tárgyi előﬁnanszírozott (ingatlan)

126 030 Ft

126 030 Ft

63 015 Ft

189 045 Ft

Utánpótlás-nevelés

181 469 Ft

189 333 Ft

94 595 Ft

276 064 Ft

Összesen

312 784 Ft

473 037 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvviteli alkalmazott feladata a TAO pályázathoz szükséges jogszabályi háttér ismerete, alkalmazása, papírmunka elvégzése, számlák befogadása, kontírozás,
banki ügyletek lebonyolítása, elszámolás, esetleges hiánypótlás elkészítése.

Tárgyi
előﬁnanszírozott
(ingatlan)

Könyvviteli alkalmazott feladata a TAO pályázathoz szükséges jogszabályi háttér ismerete, alkalmazása, papírmunka elvégzése, számlák befogadása, kontírozás,
banki ügyletek lebonyolítása, elszámolás, esetleges hiánypótlás elkészítése.

Utánpótlás-nevelés

Könyvviteli alkalmazott feladata a TAO pályázathoz szükséges jogszabályi háttér ismerete, alkalmazása, papírmunka elvégzése, számlák befogadása, kontírozás,
banki ügyletek lebonyolítása, elszámolás, esetleges hiánypótlás elkészítése.

2020-06-30 13:58
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Nádudvar, 2020. 06. 30.

2020-06-30 13:58
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gere Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megﬁzetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba 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 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási
évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat
számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Nádudvar, 2020. 06. 30.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Gere Csaba, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó NÁDUDVAR SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a NÁDUDVAR SPORTEGYESÜLET
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐ hitel,
☑ egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a
támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú
ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos
sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megﬁzetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori
szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos
összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és
diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.5]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
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Alulírott Gere Csaba, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó NÁDUDVAR SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható.
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak:
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,
látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi
jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §
40a. pontja ﬁgyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti
jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszaﬁzettetésre kerül.
Kelt: Nádudvar, 2020. 06. 30.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével

összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és

szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet
kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
4 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
5 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a
külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
6 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
7 Lásd a 3. pont szerint!
8 Lásd 5. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2020-06-30 13:58:10
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2020-06-29 15:53:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2020-06-15 08:16:39
Feltöltés / Megtekintés

(12 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2020-06-29 16:18:21
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 09:52:25

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 13:02:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 09:54:27
Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2019-10-11 09:38:55
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 09:57:23
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 10:01:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 10:01:47
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 10:00:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 10:00:18
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 09:59:40
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Feltöltés / Megtekintés

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 09:58:25
Feltöltés / Megtekintés

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-08-01 09:58:02

Kelt: Nádudvar, 2020. 06. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

3

3

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

18

20

11%

U18

fő

0

0

-100%

U17

fő

0

0

-100%

U16

fő

19

20

5%

U15

fő

0

0

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 368 819 Ft

65 658 Ft

131 315 Ft

6 565 791 Ft

2 813 910 Ft

9 314 044 Ft

9 379 702 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

256 342 Ft

2 643 Ft

5 285 Ft

264 269 Ft

113 258 Ft

374 885 Ft

377 528 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(ingatlan)

6 112 477 Ft

63 015 Ft

126 030 Ft

6 301 522 Ft

2 700 652 Ft

8 939 159 Ft

9 002 174 Ft

- ebből utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 183 444 Ft

94 595 Ft

181 469 Ft

9 459 508 Ft

1 051 056 Ft

10 415 969 Ft

10 510 564 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

15 552 263 Ft

160 253 Ft

312 784 Ft

16 025 299 Ft

3 864 966 Ft

19 730 013 Ft

19 890 266 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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Módosítások indokolása
Teljes támogatás változása
Jogcím

Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

Módosított támogatás

Különbözet

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 565 791 Ft

6 565 791 Ft

0 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

264 269 Ft

264 269 Ft

0 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(ingatlan)

6 301 522 Ft

6 301 522 Ft

0 Ft

- ebből utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 459 508 Ft

9 459 508 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

16 025 299 Ft

16 025 299 Ft

0 Ft

Teljes támogatás változása
Jogcím

Módosítás indokolása

Tárgyi eszköz beruházás

Tárgyi eszköz jogcímen nem módosítottunk.

Utánpótlás-nevelés

Utánpótlás-nevelés jogcímen tett módosításaink: - töröltük az Jókai4 Sportcentrum bérleti lehetőségét, ugyanis a Covid-19
vírus miatt nem vettük igénybe a szolgáltatásai. - kevesebb ideig voltunk a Kövy Sándor Általános Iskola sportcsarnokában
szintén a Covid-19 vírus miatt - az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya bérleti díja megemelkedett, így magasabb
egységárral kellett számolnunk - Sporteszközök, azon belül a Sportszárak mennyiségét megemeltük, mivel ez az egyik
leginkább elhasználódó felszerelés, ezért öbbet kell beszereznünk. - Sportszakemberek költségeinél az új munkáltatói
járulékok megváltoztak, így az érték automatikusan változott - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségét módosítani kellett egy minimális összeggel, hogy kijöjjön a
változtatások miatt a végösszeg - mindezek miatt a közreműködői költségek is változtak.
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Módosítások áttekintése
Tételek változása
Jogcím

Mező neve

Tétel neve

Régi ráfordítás

Új ráfordítás

Változás

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

3612

2 581 200 Ft

2 538 000 Ft

-43 200 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

3615

788 700 Ft

775 500 Ft

-13 200 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

6659

669 200 Ft

658 000 Ft

-11 200 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Technikai vezető

653 400 Ft

642 600 Ft

-10 800 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

UP segédedző

181 500 Ft

178 500 Ft

-3 000 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

U16 és U19 segédedző

544 500 Ft

535 500 Ft

-9 000 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Szertáros

484 000 Ft

476 000 Ft

-8 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

(UP) sportszár

100 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Bérleti díj összesen (Ft)

Nádudvari Sportpálya

450 000 Ft

765 000 Ft

315 000 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Bérleti díj összesen (Ft)

Kövy Sándor Általános Iskola
Sportcsarnoka

364 800 Ft

159 600 Ft

-205 200 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Törölt tétel

Jókai4 Sportcentrum

112 000 Ft

-112 000 Ft

Mezők változása
Jogcím

Mező neve

Tétel neve

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Régi érték

Új érték

Egyesületi elnökhelyettes

Egyesületi elnök

Tárgyi (előﬁn. ingatlan)

Törölt tétel

Jókai4 Sportcentrum

edzoterulet

Sportszakember (utánpótlás)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

3612

35 100 Ft

31 500 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

3612

2 581 200 Ft

2 538 000 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

3615

12 870 Ft

11 550 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

3615

788 700 Ft

775 500 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

6659

10 920 Ft

9 800 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

6659

669 200 Ft

658 000 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Technikai vezető

9 450 Ft

8 550 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Technikai vezető

653 400 Ft

642 600 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

UP segédedző

3 150 Ft

2 850 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

UP segédedző

181 500 Ft

178 500 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

U16 és U19 segédedző

9 450 Ft

8 550 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

U16 és U19 segédedző

544 500 Ft

535 500 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Szertáros

8 400 Ft

7 600 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Szertáros

484 000 Ft

476 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

(UP) sportszár

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Mennyiség

(UP) sportszár

40

80

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Bérleti díj / óra (Ft)

Nádudvari Sportpálya

500 Ft

850 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Bérleti díj összesen (Ft)

Nádudvari Sportpálya

450 000 Ft

765 000 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Bérleti díj összesen (Ft)

Kövy Sándor Általános Iskola
Sportcsarnoka

364 800 Ft

159 600 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Bérleti díj összesen (Ft)

Kövy Sándor Általános Iskola
Sportcsarnoka

4

2

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Igénybevett órák száma / hó

Kövy Sándor Általános Iskola
Sportcsarnoka

24

21

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Törölt tétel

Jókai4 Sportcentrum

112 000 Ft

Felkészítés, edzőtáboroztatás
(utánpótlás)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége
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Teljes támogatás lefedettsége
Az átvezetési táblázatban az "Eddig igényelt támogatás TIG alapján" - "Aktuális támogatás" értékét kell átvezetni azon jogcím esetében egy másik jogcímre, amelynél a különbözet negatív
értéket ad.
Pl. Eddig igényelt támogatás =10.000.000; Aktuális támogatás = 8.000.000; Az átvezetési táblázatban 10.000.000 - 8.000.000 = 2.000.000 Ft értéket kell megjeleníteni, hogy melyik
jogcímről melyik jogcímre vezetik át.
Jogcím

Jóváhagyott/módosított
támogatás

Aktuális támogatás

Eddig igényelt
támogatás TIG alapján

Átvezetett támogatás

Még igényelhető
támogatás

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előﬁnanszírozott nem ingatlan)

264 269 Ft

264 269 Ft

264 243 Ft

0 Ft

26 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előﬁnanszírozott ingatlan)

6 301 522 Ft

6 301 522 Ft

0 Ft

0 Ft

6 301 522 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utóﬁnanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

9 459 508 Ft

9 459 508 Ft

9 459 508 Ft

0 Ft

0 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

16 025 299 Ft

16 025 299 Ft

9 723 751 Ft

0 Ft

6 301 548 Ft

Átvezetési táblázat
Önnek nincs szüksége az átvezetési táblázat kitöltésére.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (39 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a
támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
nse_gerecsaba_alairasi_cimpeldany_1556535826.pdf (Szerkesztés alatt, 498 Kb, 2019-04-29 13:03:46) dc04ddd64274b2e8a25d77547bc03449197a0030fec4f3a9a689a18041b1e971
alairasi_gcs_1593438780.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 380 Kb, 2020-06-29 15:53:00) 21d97c8d4c8d453dad8aaf10c8c456a29f827c4910525aba23a10e161bb91649
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
ﬁnanszirozasi_terv_nse_1564646507.pdf (Kér. kieg. szerk., 216 Kb, 2019-08-01 10:01:47) c2674a4e880397ce7886c55efc0d2369f95e6569021d6e466e28dbe341198646
ﬁnanszirozasi_terv_nse_1556537546.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2019-04-29 13:32:26) c2674a4e880397ce7886c55efc0d2369f95e6569021d6e466e28dbe341198646
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nemrelevans_1556535963.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2019-04-29 13:06:03) 37c5d4710bd1b2dd8b7b79735657398f22ce2e201826eeb9e4308ae4ed9bcb70
nemrelevans_1564646447.pdf (Kér. kieg. szerk., 205 Kb, 2019-08-01 10:00:47) 37c5d4710bd1b2dd8b7b79735657398f22ce2e201826eeb9e4308ae4ed9bcb70
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_nadudvarise_1564645945.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-08-01 09:52:25) 3b9e5dcd3927008e1779c182c141b6e7c820aa081bae5ca2f4f3af47a10a58fa
emmi_nyilatkozat_1556541649.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-29 14:40:49) 4ba20d0076c32e451de8c38d2c2b522b16b75a9267620cebbf37051e4cf9bbaf
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
nadudvari_sportegyesulet_kivonat_20_1565167270.pdf (Kér. kieg. szerk., 767 Kb, 2019-08-07 10:41:10) e2ae0e98660f52706ed0dd7cd76911512b85308e8d14ab17fefb690e85a68c7f
nadudvari_sportegyesulet_kivonat_20200630_1593518290.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 133 Kb, 2020-06-30 13:58:10)
065d0c6d259c63409fb2c5709919b9357ab47851b341c15b1b16cd98d6a2d763
torvkivonat20180425_nse_1556535768.pdf (Szerkesztés alatt, 758 Kb, 2019-04-29 13:02:48) a78a1a5882fa9a137a7d85207cdc9c276fd77f1afca5f75abc71585afd817fcb
Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)
tervrajz_nadudvarfocipalya_24fej_24_1556536060.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2019-04-29 13:07:40) 6c63b2c695cd481c0f5ea77c3b934b0a9ac10a1bed431470ﬀ935e1bbb5640c1
1548.hrsz.terkep_1564646282.pdf (Kér. kieg. szerk., 78 Kb, 2019-08-01 09:58:02) 8761fb23149dca66e7788ae2300e40bdda27af65213071aac445a92b3857312d
1548.hrsz.terkep_1556536496.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2019-04-29 13:14:56) 8761fb23149dca66e7788ae2300e40bdda27af65213071aac445a92b3857312d
(12 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat
igazgatasi_dij_nse_1565167421.pdf (Kér. kieg. szerk., 190 Kb, 2019-08-07 10:43:41) 270f69db9d63ed3c800c1ebf202b6cd414be70cbc5724e77796ac89377e96f2e
igazgatasi_dij_nse_1556624001.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2019-04-30 13:33:21) 270f69db9d63ed3c800c1ebf202b6cd414be70cbc5724e77796ac89377e96f2e
nadudvarise_igazgatasi_dij_modositashoz_1593440301.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 106 Kb, 2020-06-29 16:18:21)
85fb5122aﬀabc0492b300e22d70c31b3686a776f27e3fed667642f9bd5d6e43
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztartozasmentes_nse_20190802_1565167296.pdf (Kér. kieg. szerk., 372 Kb, 2019-08-07 10:41:36) 5e811885db7b97d115fe1bd6736d94447f671ba3e076d24508c602ab2b727d5d
koztart_visszaigazolas_nse_1556623618.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2019-04-30 13:26:58) b5580021f4291760f314e47b09b24a99faa3ﬀ2bdbb5515549f353b5a538a12e
koztart_opten_kerelem_009_31356_20200615_1592201799.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 55 Kb, 2020-06-15 08:16:39)
61522862e5afead678597bbb3554c2c2275892ca87d2ad5a7cb22d0112ef816a
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
mennyisegi_es_kolteskimutatas_ontoz_1556535717.pdf (Szerkesztés alatt, 903 Kb, 2019-04-29 13:01:57) 23142d8cb4421af7ﬀ2ef98209c222c632b47ca2725b53939923f2c2332f7b44
tervrajz_nadudvarfocipalya_24fej_24_1556535734.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2019-04-29 13:02:14) 6c63b2c695cd481c0f5ea77c3b934b0a9ac10a1bed431470ﬀ935e1bbb5640c1
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1556535934.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2019-04-29 13:05:34) 37c5d4710bd1b2dd8b7b79735657398f22ce2e201826eeb9e4308ae4ed9bcb70
nemrelevans_1564646469.pdf (Kér. kieg. szerk., 205 Kb, 2019-08-01 10:01:09) 37c5d4710bd1b2dd8b7b79735657398f22ce2e201826eeb9e4308ae4ed9bcb70
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
nemrelevans_1556538891.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2019-04-29 13:54:51) 37c5d4710bd1b2dd8b7b79735657398f22ce2e201826eeb9e4308ae4ed9bcb70
nemrelevans_1564646243.pdf (Kér. kieg. szerk., 205 Kb, 2019-08-01 09:57:23) 37c5d4710bd1b2dd8b7b79735657398f22ce2e201826eeb9e4308ae4ed9bcb70
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
szekhelyhasznalat_nse_onkorm_1556538853.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2019-04-29 13:54:13) 4780de1c0a30ee79d079291293c10b415a982a6b409c06f58df1abefe09eeefd
szekhelyhasznalat_nse_1564646067.pdf (Kér. kieg. szerk., 307 Kb, 2019-08-01 09:54:27) 22e2f17dfa80d1a33e49764943db24c3b6b07944dc2de561642aae78a4f13586
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
1548.hrsz.1.old_1556538818.jpg (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2019-04-29 13:53:38) bb1b71381bc93db4822aa4a22e4450db778dd8d687c02b9208dc0c3acb55713e
1548.hrsz.2.old_1556538830.jpg (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2019-04-29 13:53:50) 4d385bd22681197f703a3abf98c9a6ce9a6256ﬀ463539a55df17bf9db34b26c
1548.hrsz.terkep_1564646204.pdf (Kér. kieg. szerk., 78 Kb, 2019-08-01 09:56:44) 8761fb23149dca66e7788ae2300e40bdda27af65213071aac445a92b3857312d
nadudvar_1548_hrsz_tulajdoni_lap_1570779526.pdf (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2019-10-11 09:38:46) 636eb521d9685db97ef9ae85fa50d988fc3f40397218f8ed58aae646857ea8ce
tullap06042019101109254500-60125668990-125668993-507273714f2f626b497462577_1570779535.es3 (Hiánypótlás melléklet, 25 Kb, 2019-10-11 09:38:55)
ba4190b78c9b9ac19e7ﬀ8153b6ab4250b4a4f30fd6f251aa956eb9267d7cﬀ2
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
mennyisegi_es_kolteskimutatas_ontoz_1556536037.pdf (Szerkesztés alatt, 903 Kb, 2019-04-29 13:07:17) 23142d8cb4421af7ﬀ2ef98209c222c632b47ca2725b53939923f2c2332f7b44
mennyisegi_es_kolteskimutatas_ontoz_1564646418.pdf (Kér. kieg. szerk., 903 Kb, 2019-08-01 10:00:18) 23142d8cb4421af7ﬀ2ef98209c222c632b47ca2725b53939923f2c2332f7b44
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
mennyisegi_es_kolteskimutatas_ontoz_1556536119.pdf (Szerkesztés alatt, 903 Kb, 2019-04-29 13:08:39) 23142d8cb4421af7ﬀ2ef98209c222c632b47ca2725b53939923f2c2332f7b44
mennyisegi_es_kolteskimutatas_ontoz_1564646380.pdf (Kér. kieg. szerk., 903 Kb, 2019-08-01 09:59:40) 23142d8cb4421af7ﬀ2ef98209c222c632b47ca2725b53939923f2c2332f7b44
Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz
szekhelyhasznalat_nse_onkorm_1556538927.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2019-04-29 13:55:27) 4780de1c0a30ee79d079291293c10b415a982a6b409c06f58df1abefe09eeefd
szekhelyhasznalat_nse_1564646305.pdf (Kér. kieg. szerk., 307 Kb, 2019-08-01 09:58:25) 22e2f17dfa80d1a33e49764943db24c3b6b07944dc2de561642aae78a4f13586
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