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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidőegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

ELTE SE
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

3242
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

- nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

NB I UP

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

NB I-es felnőtt

- nincs -

1 8 2 6 6 0 7 8 - 1 - 4 3

Adószám:

1 1 7 0 7 0 6 2 - 2 0 0 0 0 2 8 4 -

Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

1 1 1 7
(házszám)

Bogdánfy Ödön utca

Budapest
10.

(út, utca)

06307737286

elteonline.hu/sport
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

1 1 1 7
(házszám)

Bogdánfy Ödön utca

Budapest
10.

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Simon Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető elnök
E-mail cím: eltese2008@gmail.com

06307737286
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Simon Gábor
E-mail cím: eltese2008@gmail.com

06307737286
Mobiltelefonszám:
Sportszervezet alapításának időpontja:

2008-06-04

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1053 Bp. Egyetem tér 1-3.

egyetemi sportegyesület együttműködési megállapodás

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9

Eszköz
jellege

10

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

T.i.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett
időpontja

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Használat
jogcíme

1

I.v.

Bérleti
díj
Ft/óra

2

Helyrajzi
szám

Mérete

I.v. h. M.j.

4082/23

20 x 40 m Bérlet

15

9 500 Ft12

4082/23

20 x 40 m Bérlet

6

7 850 Ft9

1117
Budapest
Magyar Tudósok krt.
ELTE Sportcsarnok

Edzőcs.

7.
1117
Budapest
Magyar Tudósok krt.

ELTE műfüves pálya

Kicsi mf.p.

7.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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A pályázó sport f ejleszt ési programja:
Helyzetelemzés:
Egyetemünk sportegyesületeként helyzetünk nagyban össze van kötve az ELTE anyagi és gazdasági helyzetével. Az elmúlt három évben, pályázataink révén a futsal
szakosztály komoly többletforráshoz jutott, azonban az eddig megpályázott összegből, csak részben tudtuk végrehajtani azokat a fejlesztéseket, amiket szerettünk
volna. Célunk, hogy a jelenlegi lehetőséget felhasználva olyan fejlesztéseket végezzünk, melyek több évre meghatározzák egyesületünk fejlődését. Az ELTE-nek, mint
felsőoktatási intézménynek célja, hogy a sporton, a labdarúgáson keresztül közvetlen ráhatással legyen az utánpótlásra. Ennek fejlesztésére 2011-től állnak
rendelkezésre összegek ezen a támogatáson keresztül.
Létesítmény feltételek:
Egyetemünk sportszervezete az ELTE tulajdonában álló sportingatlanokat használja, kiemelten a Bogdánfy úti ELTE sporttelep parkettás csarnokát, ill. két darab
kézilabda méretű műfüves futballpályáját.
A Futsal szakosztály jelenlegi helyzete:
Előző pályázatunkon 1 798 102 forintot igényeltünk, melyet engedélyeztek, így részben végre tudtuk hajtani azokat a fejlesztéseket, amiket terveztünk. A megfelelő
anyagi háttérrel sikerült tovább lépni, fejlődni, mind létszámban, mind eredményben, mind a képzés területén. A szakosztályunkban és egyesületünkben működő
szakmai munka elismertsége, megítélése egyre nagyobb, népszerűségünk a régióban töretlen. Mostani pályázatunk szintén tartalmazza azokat az elemeket, amiket
már az előző pályázatban is szerettünk volna megvalósítani. Tovább lépésünkhöz, fejlődésünkhöz szükségünk lenne a teljes összeg elnyerésére. Így tudnánk biztosítani
azt a gyors, nagyarányú létszámfejlesztést, az országos vérkeringésbe való bekapcsolódást és eredményes szakmai munkát, amit elterveztünk.
Utánpótlás:
Mint nevelő klub, együttműködve az ELTE gyakorlói iskoláival, az ELTE karai, kollégiumai (V., VI., VII., VIII., IX, XI., XII, XIII. kerületek) által érintett kerületek iskoláival, célunk
ﬁatal, a gyermekek nyelvén értő és életmódjukkal, viselkedésükkel példamutató edzők alkalmazásával elérni azt, hogy a ﬁatalok futsalt értő, szerető, egészséges
felnőttekké váljanak. Sportolóként, szurkolóként, szülőként támogassák a későbbiekben a sportág fejlődését. Egyesületünkben több futsal edző, testnevelő, szakember
dolgozik.
Az utánpótlás korú ﬁatalok számára rendszeres sportolási lehetőség teremtése a cél, amelynek mind társadalmi mind gazdasági hatásai jelentősek. Programunk
hatására egyre több kerületi, budapesti ﬁatal ismeri meg az egészséges életmódhoz szükséges alapvető tudnivalókat. A 21. század szocializációs kihívásainak
megfelelve élő, sportoló közösségek megteremtése válik valóra, már az elkövetkezendő pár évben. Olyan sportoló közösségeket teremtünk, amelyekhez tartozó
ﬁatalok felnőve az egyetemeken, aztán a munkahelyeken, később szülőként, szurkolóként esetleg mecénásként a labdarúgás szeretetét és fontosságát fogják
támogatni.
A 2014/15. évi fejlesztési koncepciónkban első helyen a tömegbázis növelése áll. Az aktuális bajnoki idényben szereplő U17-es csapatunk mellett, egyesületünk jövőre a
20 éven aluliak országos futsal bajnokságában is felveszi a versenyt a többi sportszervezettel. Az új korosztály indításával szeretnénk elérni, hogy a ﬁatalok fejlődése
fokozatosan mehessen végbe, felkészítve őket a felnőtt labdarúgás nehézségeire, pár év múlva szeretnénk velük feltölteni felnőtt csapatainkat (BEAC) és szakember
állományunkat.
Játékosállományunkat tekintve a következő célokkal indulunk neki az elkövetkezendő évnek:
- folyamatos sportkampányolás és területi versenyeztetés segítségével egyre több gyermek ﬁgyelmének felkeltése sportágunk iránt. A kiegyensúlyozott fejlődést
biztosítva játékosállományunk növelése (10%). Szeretnénk a régión belül egy olyan integráló szerepet betölteni, mely fontos állomást jelenthet a labdarúgóvá,
sportemberré válás folyamatában.
- fontos, hogy az újonnan érkezők a futsal alapjainak megtanulása mellett megszeressék általában a sportolást, a mozgás váljon mindennapos szükségletté számukra.
- az azt kiérdemlő játékosaink számára MLSZ utánpótlás futsal bajnokság, illetve utánpótlás tornákon való részvétel, folyamatos versenyeztetés. Ezek során kiemelten
fontos szerepet kap a sikerrel, a kudarccal, a felelősséggel és a fair play-jel való megismerkedés.
- az év során, az utánpótláskorból kiöregedő ﬁatalok, felnőtt csapatokban való elhelyezése (BEAC).
Az elmúlt évben megvalósuló vagy részben megvalósuló célkitűzéseink:
A futsalhoz, képzéshez szükséges eszköz állomány javítása, fejlesztése (részben sikerült)
A szakemberek képzésének, továbbképzésének segítése (saját erőből valósult meg)
A szakemberek anyagi megbecsülése (részben sikerült)
Eredményesség növelése (MLSZ U19-es futsalbajnokság középdöntő 3. hely, 2013; MLSZ U17-es futsalbajnokság csoport 3. hely, 2014)
Az utánpótlás képzés segítése, utánpótlás bázis kialakítása (folyamatos)
A sporton keresztül a ﬁatalok nevelése, felkészítése mind a sportkarrierre, mind egy rendezett civil életre (folyamatos)
A szakszövetségi stratégiához kapcsolódva egyesületünk működéséről, céljairól elmondható, hogy – lévén egy felsőoktatási intézményhez kötődik – kapcsolatban áll a
sportág számára legfontosabb korosztályokkal. Az ELTE gyakorló iskolái, az érintett kerületi közoktatási intézmények az egyetemi utánpótlás bázisai. Az egyetemre
jelentkező hallgatók, az alumni rendszerbe kerülő (végzett hallgatók), oktatók, egyetemi dolgozók egészen a nyugdíjas korig terjesztik ki az érintett korcsoportokat.
Egyesületünk foglalkozik az utánpótlással, amatőr labdarúgással, egyetemi bajnoksággal, szabadidős labdarúgás számos válfajával (strandfoci kupák, lábtenisz), női
labdarúgással, a grassroots majd minden érintett területével. Az ELTE SE a labdarúgás egy életen át eszmeiségét fontosnak tartja és szakmai munkájában, sportági
koncepciójában és a gyakorlatban is ezt kiemelt célként kezeli.
Az MLSZ sportág fejlesztési elképzeléseivel összhangban célunk elsősorban a széles társadalmi bázis kialakítása. Az egészséges életmód hangsúlyozásával,
sportkampányokkal népszerűsítjük a sportágat. Továbbá célunk, hogy hallgatóink sportoló közösségeket teremtve a futsalra, mint az örömszerzés lehetőségére
tekintsenek.
A korábbi programhoz kapcsolódva célunk az ott bemutatott irányvonal folytatása. A programunk rendszerszerűen kívánja a már elkezdett utánpótlás program
folytatását és a sportinfrastuktúra fejlesztését megvalósítani. Mindhárom évre leadott sportfejlesztési programunk célja, hogy egyesületünk, a futsal szakosztály pár
éven belül képes legyen saját lábon, egy jól felépített rendszer szerint dolgozni és az utánpótlás, valamint egyetemi sport magyarországi megerősödéséért minél
többen megtenni.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Futsal Szakosztálya munkáját a legjobb tudása szerint próbálja végezni, ehhez a tevékenységhez jelentene nagyon fontos és
értékes támogatást pályázatunk pozitív elbírálás.
Budapest, 2014. április 29.
Tisztelettel,
Simon Gábor
ELTE SE Elnöke
Helyzetelemzés:
Egyetemünk sportegyesületeként helyzetünk nagyban össze van kötve az ELTE anyagi és gazdasági helyzetével. Az elmúlt három évben, pályázataink révén a futsal
szakosztály komoly többletforráshoz jutott, azonban az eddig megpályázott összegből, csak részben tudtuk végrehajtani azokat a fejlesztéseket, amiket szerettünk
volna. Célunk, hogy a jelenlegi lehetőséget felhasználva olyan fejlesztéseket végezzünk, melyek több évre meghatározzák egyesületünk fejlődését. Az ELTE-nek, mint
felsőoktatási intézménynek célja, hogy a sporton, a labdarúgáson keresztül közvetlen ráhatással legyen az utánpótlásra. Ennek fejlesztésére 2011-től állnak
rendelkezésre összegek ezen a támogatáson keresztül.
Létesítmény feltételek:
Egyetemünk sportszervezete az ELTE tulajdonában álló sportingatlanokat használja, kiemelten a Bogdánfy úti ELTE sporttelep parkettás csarnokát, ill. két darab
kézilabda méretű műfüves futballpályáját.
A Futsal szakosztály jelenlegi helyzete:
Előző pályázatunkon 1 798 102 forintot igényeltünk, melyet engedélyeztek, így részben végre tudtuk hajtani azokat a fejlesztéseket, amiket terveztünk. A megfelelő
anyagi háttérrel sikerült tovább lépni, fejlődni, mind létszámban, mind eredményben, mind a képzés területén. A szakosztályunkban és egyesületünkben működő
szakmai munka elismertsége, megítélése egyre nagyobb, népszerűségünk a régióban töretlen. Mostani pályázatunk szintén tartalmazza azokat az elemeket, amiket
már az előző pályázatban is szerettünk volna megvalósítani. Tovább lépésünkhöz, fejlődésünkhöz szükségünk lenne a teljes összeg elnyerésére. Így tudnánk biztosítani
azt a gyors, nagyarányú létszámfejlesztést, az országos vérkeringésbe való bekapcsolódást és eredményes szakmai munkát, amit elterveztünk.
Utánpótlás:
Mint nevelő klub, együttműködve az ELTE gyakorlói iskoláival, az ELTE karai, kollégiumai (V., VI., VII., VIII., IX, XI., XII, XIII. kerületek) által érintett kerületek iskoláival, célunk
ﬁatal, a gyermekek nyelvén értő és életmódjukkal, viselkedésükkel példamutató edzők alkalmazásával elérni azt, hogy a ﬁatalok futsalt értő, szerető, egészséges
felnőttekké váljanak. Sportolóként, szurkolóként, szülőként támogassák a későbbiekben a sportág fejlődését. Egyesületünkben több futsal edző, testnevelő, szakember
dolgozik.
Az utánpótlás korú ﬁatalok számára rendszeres sportolási lehetőség teremtése a cél, amelynek mind társadalmi mind gazdasági hatásai jelentősek. Programunk
hatására egyre több kerületi, budapesti ﬁatal ismeri meg az egészséges életmódhoz szükséges alapvető tudnivalókat. A 21. század szocializációs kihívásainak
megfelelve élő, sportoló közösségek megteremtése válik valóra, már az elkövetkezendő pár évben. Olyan sportoló közösségeket teremtünk, amelyekhez tartozó
ﬁatalok felnőve az egyetemeken, aztán a munkahelyeken, később szülőként, szurkolóként esetleg mecénásként a labdarúgás szeretetét és fontosságát fogják
támogatni.
A 2014/15. évi fejlesztési koncepciónkban első helyen a tömegbázis növelése áll. Az aktuális bajnoki idényben szereplő U17-es csapatunk mellett, egyesületünk jövőre a
20 éven aluliak országos futsal bajnokságában is felveszi a versenyt a többi sportszervezettel. Az új korosztály indításával szeretnénk elérni, hogy a ﬁatalok fejlődése
fokozatosan mehessen végbe, felkészítve őket a felnőtt labdarúgás nehézségeire, pár év múlva szeretnénk velük feltölteni felnőtt csapatainkat (BEAC) és szakember
állományunkat.

Játékosállományunkat tekintve a következő célokkal indulunk neki az elkövetkezendő évnek:
- folyamatos sportkampányolás és területi versenyeztetés segítségével egyre több gyermek ﬁgyelmének felkeltése sportágunk iránt. A kiegyensúlyozott fejlődést
biztosítva játékosállományunk növelése (10%). Szeretnénk a régión belül egy olyan integráló szerepet betölteni, mely fontos állomást jelenthet a labdarúgóvá,
sportemberré válás folyamatában.
- fontos, hogy az újonnan érkezők a futsal alapjainak megtanulása mellett megszeressék általában a sportolást, a mozgás váljon mindennapos szükségletté számukra.
- az azt kiérdemlő játékosaink számára MLSZ utánpótlás futsal bajnokság, illetve utánpótlás tornákon való részvétel, folyamatos versenyeztetés. Ezek során kiemelten
fontos szerepet kap a sikerrel, a kudarccal, a felelősséggel és a fair play-jel való megismerkedés.
- az év során, az utánpótláskorból kiöregedő ﬁatalok, felnőtt csapatokban való elhelyezése (BEAC).
Az elmúlt évben megvalósuló vagy részben megvalósuló célkitűzéseink:
A futsalhoz, képzéshez szükséges eszköz állomány javítása, fejlesztése (részben sikerült)
A szakemberek képzésének, továbbképzésének segítése (saját erőből valósult meg)
A szakemberek anyagi megbecsülése (részben sikerült)
Eredményesség növelése (MLSZ U19-es futsalbajnokság középdöntő 3. hely, 2013; MLSZ U17-es futsalbajnokság csoport 3. hely, 2014)
Az utánpótlás képzés segítése, utánpótlás bázis kialakítása (folyamatos)
A sporton keresztül a ﬁatalok nevelése, felkészítése mind a sportkarrierre, mind egy rendezett civil életre (folyamatos)
A szakszövetségi stratégiához kapcsolódva egyesületünk működéséről, céljairól elmondható, hogy – lévén egy felsőoktatási intézményhez kötődik – kapcsolatban áll a
sportág számára legfontosabb korosztályokkal. Az ELTE gyakorló iskolái, az érintett kerületi közoktatási intézmények az egyetemi utánpótlás bázisai. Az egyetemre
jelentkező hallgatók, az alumni rendszerbe kerülő (végzett hallgatók), oktatók, egyetemi dolgozók egészen a nyugdíjas korig terjesztik ki az érintett korcsoportokat.
Egyesületünk foglalkozik az utánpótlással, amatőr labdarúgással, egyetemi bajnoksággal, szabadidős labdarúgás számos válfajával (strandfoci kupák, lábtenisz), női
labdarúgással, a grassroots majd minden érintett területével. Az ELTE SE a labdarúgás egy életen át eszmeiségét fontosnak tartja és szakmai munkájában, sportági
koncepciójában és a gyakorlatban is ezt kiemelt célként kezeli.
Az MLSZ sportág fejlesztési elképzeléseivel összhangban célunk elsősorban a széles társadalmi bázis kialakítása. Az egészséges életmód hangsúlyozásával,
sportkampányokkal népszerűsítjük a sportágat. Továbbá célunk, hogy hallgatóink sportoló közösségeket teremtve a futsalra, mint az örömszerzés lehetőségére
tekintsenek.
A korábbi programhoz kapcsolódva célunk az ott bemutatott irányvonal folytatása. A programunk rendszerszerűen kívánja a már elkezdett utánpótlás program
folytatását és a sportinfrastuktúra fejlesztését megvalósítani. Mindhárom évre leadott sportfejlesztési programunk célja, hogy egyesületünk, a futsal szakosztály pár
éven belül képes legyen saját lábon, egy jól felépített rendszer szerint dolgozni és az utánpótlás, valamint egyetemi sport magyarországi megerősödéséért minél
többen megtenni.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Futsal Szakosztálya munkáját a legjobb tudása szerint próbálja végezni, ehhez a tevékenységhez jelentene nagyon fontos és
értékes támogatást pályázatunk pozitív elbírálás.
Budapest, 2014. április 29.
Tisztelettel,
Simon Gábor
ELTE SE Elnöke
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Az egyes projekt ekre igényelt t ámogat ások jogcímenként i összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t !)

Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj Önrész

Tevékenységek megvalósításához
szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program
teljes értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása összesen:

1 997 982 Ft

0 Ft

221 998 Ft

2 200 000 Ft

2 219 980 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 997 982 Ft

0 Ft

221 998 Ft

2 200 000 Ft

2 219 980 Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Összegzés:
Összesen:
Közreműködői díjak igénylése

A 2014/2015-ös évadra vonat kozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző
szervezet részére köt elezően f ordít andó összeg:

19 980 Ft
A program t eljes összevont költ ségvet ése

2013/14-es bajnoki évad

Igényelt támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Összesen (Ft)

1 997 982 Ft

19 980 Ft

221 998 Ft

2 219 980 Ft

Igazgat ási szolgált at ás díjai

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

3. A jo gc íme ke t a társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI. tö rvé ny 22/C. § -a tartalmaz z a. A tö rvé ny a kö ve tke z ő linke n e lé rhe tő : http://ne t.jo gtar.hu/jr/ge n/hje gy_do c .c gi?
do c id=9 9 6 0 0 0 81.TV
4. D e minimis támo gatás ké nt
5. Biz to ns ágte c hnikai c é lú infras truktúra fe jle s z té s re

Ügyiratszám : be/SFP-6115/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok
Korosztály Csapat neve

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály

Korosztály Csapat neve

ﬃ. futsal

U17

Csapat szintje
2013/14

Országos

ELTE SE

Vállalt
Csapat szintje
csapatszám (csak 2014/15
új esetén) 2014/15

1

Országos

Megjegyzés

Egyesületünk a következő
évben is elindítja U17-es
csapatát az MLSZ futsal
bajnokságában

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály

Korosztály Csapat neve

ﬃ. futsal

U21

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám
(csak új esetén)
2014/15

1

Csapat szintje
2014/15

Országos

Megjegyzés

Futsal versenykiírás
értelmében U20-as csapat
indítása lehetséges

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Ügyiratszám : be/SFP-6115/2014/MLSZ

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-6115/2014/MLSZ

Alulírot t Simon Gábor, 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
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

Kelt: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(10 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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