
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csepel Utánpótlás Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  nincs bejegyezve

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  4234

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19652980-1-43

Bankszámlaszám  11721002-20021881-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1211  Város  Budapest

Közterület neve  Szent Imre  Közterület jellege  tér

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  1211  Város  Budapest

Közterület neve  Szent Imre  Közterület jellege  tér

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 427 61 00  Fax  +36 1 427 61 00

Honlap  www.csepel.hu  E-mail cím  sziraki.b@budapest21.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Jenei János Emil

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 199 72 21  E-mail cím  sziraki.b@budapest21.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kálcsics Ferenc +36 30 563 51 67 kalcsics.ferenc@varosfejlesztes21.eu

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

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

Megj.

Csepel Sport Club Alapítvány
centerpálya

Nagy f.p. 1212
Budapest
Béke tér
1

201861/2 110*66 Egyéb 100 0 Ft 12

Sport Szabadidő és
Rendezvény Központ

Kicsi mf.p. 1213
Budapest
Hollandi út
8-10

206125/2 40*20 Egyéb 100 0 Ft 12

Eötvös József Általános Iskola Egyéb 1213
Budapest
Szent Istvány utca
232

205920/7 15*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Herman Ottó Általános Iskola Egyéb 1214
Budapest
Koncz János tér
1

201448 15*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Jedlik Ányos Gimnázium Kicsi mf.p. 1212
Budapest
Táncsics Mihály utca 
92

208395 40*20 Egyéb 100 0 Ft 12

Karácsony Sándor Általános
Iskola

Egyéb 1211
Budapest
II. Rákóczi F. út
106-108

208633/12 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Katona József Általános Iskola Egyéb 1215
Budapest
Katona J. utca
60

208942 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Kazinczy Ferenc Általános
Iskola

Kicsi mf.p. 1215
Budapest
Vágóhíd utca
68

208974 40*20 Egyéb 100 0 Ft 12

Kék Általános Iskola Egyéb 1213
Budapest
Szent László utca 
84

202788/2 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Kölcsey Ferenc Általános Iskola Egyéb 1214
Budapest
Iskola tér
45

200845 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Lajtha László Általános Iskola Egyéb 1215
Budapest
Csete B. utca
1-11

209370 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Mátyás Király Általános Iskola Egyéb 1212
Budapest
Kolozsvári u
61

207654 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Móra Ferenc Általános Iskola Egyéb 1214
Budapest
Tejút utca 
10

200543 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Szárcsa Általános Iskola Egyéb 1213
Budapest
Szárcsa utca 
9-11

204943 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Széchenyi István Általános
Iskola

Egyéb 1212
Budapest
Széchenyi utca
93

208076/2 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12
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2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

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

Megj.

Vermes Miklós Általános Iskola Egyéb 1214
Budapest
Tejút utca
2

200487/2 30*30 Egyéb 100 0 Ft 12

Társasházi albetét Egyéb 1214
Budapest
Szent Istvány út 
1/b.

201822/5/A/193 17
nm

Egyéb 672 0 Ft 12

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Csepel Sport Club Alapítvány
centerpálya

2017. július 15-ig fennálló használati jog

Társasházi albetét eszközraktárként használt helyiség
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 13,3 MFt 17,6 MFt 40 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 3,7 MFt 3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 27 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,1 MFt 0 MFt

Összesen 14,3 MFt 21,4 MFt 70 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3,9 MFt 12,3 MFt 20 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 0,3 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3 MFt 4,7 MFt 5,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6,2 MFt 2,6 MFt 44 MFt

Összesen 13,3 MFt 19,9 MFt 70 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)

9 901 511 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 930 110 Ft 118 602 Ft

Általános képzés 122 487 Ft 2 450 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 2015 áprilisában alakult, abból a célból, hogy megszerettesse a labdarúgást az utánpótlás korú gyerekekkel, egészséges életmódra neveljen, illetve, hogy
versenyzési lehetőséget biztosítson számukra. A gyermekek először óvodai foglalkozások keretein belül találkoznak felkészült szakembereinkkel. Az érintett csepeli óvodák: Kádár Kata
Tagóvodája, Hétszínvirág Tagóvodája, Erdősor Tagóvodája, Szúnyog Tagóvodája, Tündérkert Tagóvodája, Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, Szivárvány Tagóvodája, Bóbita Tagóvodája,
Festő Tagóvodája, Repkény Tagóvodája, Tátika Tagóvodája, Montessori Alapítványi Óvodája. Ezen foglalkozások minden résztvevő számára teljesen ingyenesek. Egyesületünk biztosítja a
szükséges eszközöket is. Az óvodai foglalkozások után, a továbbra is focizni vágyó gyerekek, az egyesületi edzéseken tovább fejlődhetnek. Ezek az edzések, korosztályokra bontva zajlanak.
Erre összesen 15 különböző helyszínt biztosít a Csepeli Önkormányzat (iskolák tornatermei, műfüves pályái, 1. oldalon részletesen feltüntetve). Szociális rászorultságot (családi okokat, anyagi
okokat) figyelembe véve biztosítjuk az ingyenes sportolási lehetőséget is, ezáltal igyekszünk még több fiatalt megszólítani, akiknek egyébként nem lenne esélyük a rendszeres testmozgásra
szervezett keretek között. A szakmai munka fontos részét képezi a futsal képzés is, melynek jellegzetességei kiválóan adaptálhatók a labdarúgásba is. Az elmélyülését segíti, hogy a gyerekek
nemcsak edzésen találkoznak a futsallal, hanem tétmérkőzéseken is. A szakmai munka során, a labdarúgó edzésen kívül kiemelten fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést is, erre
szolgálnak (labdarúgó edzéseket egyébként jól kiegészítő) úszóedzések is, melyek ingyenesek. Fontosnak tartjuk, hogy játékosaink megismerjenek idegen labdarúgó kultúrákat, ezért
különböző nemzetközi tornákon is részt szoktunk venni, melyeken számos sikert értünk el. Ezek a tornák a sportértéken túl, egyéb élményekhez is juttatják a gyerekeket más országok,
szokások megismerésével. Sok gyerek a szociális körülményük miatt ezekre a helyekre aligha juthatnának el, ezért is döntöttünk úgy, hogy a tornák teljesen ingyenesek a játékosok részére,
beleértve az utazást, szállást, programokat és az ellátást is. A kísérő szülők részére is az egyesület intézi a kedvezményes szállást, utazást. A sportoláshoz szükséges feltételeket ingyenesen
biztosítja az egyesület, úgymint edzőfelszerelés, kabát, sapka, táska stb. 

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

Nem releváns opció. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartalma 2017 július 1-től 2018 június 30-ig tart. A 2017-2018. évi sportfejlesztési programunknak az utánpótlás-nevelés fejlesztésre vonatkozó jogcímét a 2017-2018. évi
versenykiírás figyelembe vételével,az adott pályázati időszakra terveztük. További hazai és nemzetközi tornák időpontjai az évad során vállnak ismertté. Egyesületünk a csepeli
önkormányzattal minden nyáron Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó tornát szervez, melyből immár hagyomány lett. A tornát Tusnádfürdőn és Csíkszeredán bonyolítjuk anyagországi és
Székelyföldi csapatok részvételével. A Támogatásból vásárolható sporteszközök, sportfelszerelések, tárgyi eszközök, stb. a várható taglétszám növekedés ütemében kerülne beszerzésre. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiájának utánpótlásra vonatkozó pontjaihoz kiválóan illeszkedik. 1. A tömegbázis megteremtése kiemelt fontosságú számunkra. Ezt minél több
korosztály bevonásával (óvodától kezdve) és minél szélesebb társadalmi rétegben akarjuk elérni. Ez utóbbi célt szolgálja, hogy a szociális rászorultságot (családi okokat, anyagi okokat)
figyelembe véve biztosítjuk az ingyenes sportolási lehetőséget és a tagdíj is jelképes, havi 3000 Forint. 2. A létesítmény-fejlesztés szintén egy kulcskérdés a létszám növelésével karöltve. Az
emelkedő létszámú csapatainknak megfelelő számú, méretű és minőségű pályát kell biztosítanunk. Jelenleg a Csepeli Önkormányzat műfüves pályáit, illetve a Csepel FC Stadion
centerpályáját (füves) használjuk. Jelen pályázatban az itt felsorolt pályák felszereltségében szeretnénk javulást elérni (kapuk, sportszerek stb.). 3. A szülőknek, illetve a szakmának a
legfontosabb visszajelzést a gyermekek fejlődése adja. Utánpótlás csapatainknál a nevelés van előtérben, amit egyéni képzésekkel teszünk teljessé. Ehhez elengedhetetlen az edzésen
használt eszközök mennyisége, minősége és változatossága, amiket szintén jelen pályázatban szeretnénk fejleszteni, frissíteni. 4. Az MLSZ, és a saját elvárásainknak megfelelően szeretnénk,
ha szakembereink továbbra is részt vennének az edzőképzésben. A szakmai fejlődés elengedhetetlen a gyorsan fejlődő labdarúgást, az utánpótlás korú játékosok naprakész fejlesztését
figyelembe véve. Egyesületünk első alkalommal jogosult benyújtani sportfejlesztési programot. 

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

Pozitív hatások: - jobb edzéskörülmények miatt a gyerekek szívesebben járnak edzésre, csökken a lemorzsolódás, több gyereket vonzanak a rendezett körülmények /eszközbeszerzéstől
számítva azonnal érezteti hatását/ - a magasabb szintű eszközpark miatt komplexebb edzések tervezhetők, tarthatók, ezáltal felkészültebb játékosok nevelhetők ki /a játékos nevelés
időtartamát figyelembe véve több évig is eltarthat/ - a tömegesítéssel különböző társadalmi rétegek találkozhatnak edzésen, ahol közös célért küzdenek, közvetetten segíti a társadalmi
mobilitást /jelenleg is működik/ - tömegesítéssel kapcsolatosan a differenciált nevelés-oktatásra is több lehetőség nyílik (korosztályonként több csapat) /egy vagy akár több év/ - Csepel
hátrányos helyzetű gyerekeinek megszólítása, számukra életcél megtalálásában nyújtott segítségadás. Napi kapcsolatot ápolunk a csepeli óvodavezetéssel és a tankerületi központtal,
melynek köszönhetően könnyen elérjük a Csepelen és környező településekről ingázó, gyermekeket és szüleiket. - megmaradó anyagi források felhasználása újabb csapatok illetve edzők
foglalkoztatására kínál lehetőséget, ezáltal a tömegesítés közvetett módon megvalósul. /egy év alatt megtörténik/ - az említett forrásból több családi sportnapot szervezhetünk, mely a családi
és sportszocializációt egyszerre erősíti /hosszabb folyamat, de félév alatt szokássá lehet alakítani/ Kockázatok: - Nem látunk kockázatot, hiszen ingatlan beruházásra jelen programban nem
igénylünk támogatást.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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 Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás kamera db 1 70 000 Ft 70 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe db 4 10 000 Ft 40 000 Ft

Berendezési eszköz fogas db 2 25 000 Ft 50 000 Ft

Berendezési eszköz cipőtartó db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 4 100 000 Ft 400 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 8 30 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz labda db 100 6 500 Ft 650 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter db 5 4 800 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 5 17 000 Ft 85 000 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter db 4 106 000 Ft 424 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 4 10 500 Ft 42 000 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 3 130 000 Ft 390 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 3 12 500 Ft 37 500 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 2 22 000 Ft 44 000 Ft

Sporteszköz labdatartó háló/kocsi db 3 27 000 Ft 81 000 Ft

Sporteszköz bója db 250 500 Ft 125 000 Ft

Sporteszköz koordinációs karika db 50 550 Ft 27 500 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 10 2 100 Ft 21 000 Ft

Sporteszköz leszúrható karó db 30 1 900 Ft 57 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 4 6 000 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz gát db 60 1 100 Ft 66 000 Ft

Sporteszköz sorfal db 5 10 000 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz rúgófal db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 120 3 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés kulacstartó db 12 4 000 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 60 2 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 120 4 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 120 4 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 100 17 000 Ft 1 700 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 100 16 000 Ft 1 600 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 50 14 000 Ft 700 000 Ft

Sportfelszerelés sapka db 100 4 400 Ft 440 000 Ft
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2017/18 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 Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés kapusfelszerelés szett 8 11 000 Ft 88 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 100 4 500 Ft 450 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 100 9 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 100 17 000 Ft 1 700 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő póló db 100 6 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 16 7 000 Ft 112 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 100 3 800 Ft 380 000 Ft

14 046 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

számítógép, laptop Edzések tervezéséhez, ügyviteli rendszerek használatához és a honlap karbantartásához elengedhetetlen munkaeszközök.

nyomtató A csapatokról, játékosokról készült adatbázisok, edzéstervek nyomtatására szeretnénk megpályázni.

kamera Csapataink mérkőzéseinek rögzítéséhez, későbbi elemzéséhez szükséges.

mosógép Játékosaink szerelésének mosásához szükséges.

asztal bírói öltözőbe Bírói öltöző felszereltségének javítása céljából.

szék bírói öltözőbe Bírói öltöző felszereltségének javítása céljából.

fogas Öltözők felszereltségének javítása céljából.

cipőtartó Öltözők felszereltségének javítása céljából.

öltöző szekrény Öltözők felszereltségének javítása céljából.

öltöző pad Öltözők felszereltségének javítása céljából.

labda A meglévő labdák alacsony száma, folyamatosan romló állapota miatt fontos a készlet frissítése. A labdák számát a növekvő játékos létszám
indokolja.

kapuháló 2x1 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

kapu 2x1 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

kapu 3x2 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

kapuháló 3x2 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

kapu 5x2 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

kapuháló 5x2 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

kapu 7x2 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

kapuháló 7x2 méter Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos.

labdatartó háló/kocsi Az edzések rendezettsége és a sportszerek tárolása miatt fontos.

bója Növekvő létszám illetve az edzéseken használt változatos feladatok és a csoportbontás miatt fontos. Folyamatosan amortizáció miatt folyamatos
pótlásra szorul.

koordinációs karika Labdás feladatok kiegészítésére, mozgáskoordináció, dinamikusság fejlesztése és a változatosság miatt szükséges.

koordinációs létra Labdás feladatok kiegészítésére, mozgáskoordináció, dinamikusság fejlesztése és a változatosság miatt szükséges.

leszúrható karó Labdás feladatok kiegészítésére, mozgáskoordináció, dinamikusság fejlesztése és a változatosság miatt szükséges. Az ellenfelek zavaró hatása,
helyezkedése jól szimulálható vele.

taktikai tábla Szemléltetés szempontjából elengedhetetlen.

gát Labdás feladatok kiegészítésére, mozgáskoordináció, dinamikusság fejlesztése és a változatosság miatt szükséges.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

sorfal Edzések kiegészítő kelléke, szabadrúgások gyakorlásához szükséges. Kisebb korosztályok esetében játékos versengésre is használható (’’ki tudja
átrúgni a sorfal fölött a labdát’’).

rúgófal Edzések kiegészítő kelléke, a labdával történő célzás fejlesztésére, versengésre használható. Labdarúgást népszerűsítő rendezvényeken, szülői
napokon is bevethető.

edző póló Játékosok edzésen történő egységes megjelenése miatt indokolt.

kulacstartó Az edzések rendezettsége és a kulacsok tárolása miatt fontos.

jelölőmez Edzéseken az egymás elleni játék elengedhetetlen kelléke, csoportbontásnál is hasznos. Folyamatos amortizáció miatt folyamatos utánpótlásra
szorul.

sportszár Játékosok edzésen történő egységes megjelenése miatt indokolt.

edző nadrág rövid Játékosok edzésen történő egységes megjelenése miatt indokolt.

edzőmelegítő Játékosok edzésen történő egységes megjelenése és az időjáráshoz történő alkalmazkodás miatt indokolt.

mérkőzésgarnitúra A mérkőzésszerelések romló állapota, hiányossága miatt rendkívül fontos.

széldzseki Játékosok edzésen történő egységes megjelenése és az időjáráshoz történő alkalmazkodás miatt indokolt.

sapka Játékosok időjáráshoz történő alkalmazkodás miatt indokolt.

kapusfelszerelés Kapusaink speciális felszerelés igényeit hivatott kielégíteni.

törölköző A megfelelő higiéniás állapotok tanításához és fenntartásához szükséges, a csapattagok számára az összetartozás érzését erősíti az egyforma
törölköző, mellyel a szülői terhek csökkenthetők.

sporttáska Az alapvető tároló funkció ellátása mellett a csapathoz tartozás egyik szimbóluma az egyforma táska, amely a társadalmi helyzetből fakadó
feszültségeket csökkenti.

utazómelegítő Felismerhetővé teszi a csapatot utazásaink során, komfortérzetet biztosít játékosainknak.

szabadidő póló Felismerhetővé teszi a csapatot utazásaink során, komfortérzetet biztosít játékosainknak.

kapuskesztyű Kapusaink speciális felszerelés igényeit hivatott kielégíteni.

sípcsontvédő Játékosaink testi épségének megóvása miatt szükséges edzéseken, mérkőzéseken egyaránt.

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

Válasszon Saver One Egyéb Irsz.: 1211
Város: Budapest
Közterület: Szent Imre tér 
Házszám: 10. (hordozható készülék)

Nem 5 75

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

9 802 495 Ft 99 015 Ft 0 Ft 9 901 511 Ft 4 243 505 Ft 14 046 000 Ft 14 145 015 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 Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 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

2017/18 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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Csepel UP U9 U9 13 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Csepel UP U7 U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U14 CSEPEL UP SE U14 12 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 CSEPEL UTÁPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET U13 24 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Csepel up. u11 U11 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U15 Csepel Utánpótlás Sportegyesület U15 18 Egyéb bajnokság Inaktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U15 CSEPEL UP SE U15 10 Futsal UP torna Futsal UP bajnokság Aktív

U13 CSEPEL UP SE U13 9 Futsal UP torna Futsal UP bajnokság Aktív

U13 CSEPEL UP SE U13 8 Futsal UP torna Futsal UP bajnokság Aktív

U11 CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SE U11 14 Futsal UP torna U11 v. alatta Futsal UP bajnokság Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

Csepel UP U9 U9 (N) U9 13 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Csepel UP U7 U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

CSEPEL UP SE U14 (N) U14 12 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

CSEPEL UTÁPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET U13 (N) U13 24 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Csepel up. u11 U11 (N) U11 16 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Csepel Utánpótlás Sportegyesület U15 (V) U15 18 fő Inaktív Egyéb bajnokság

 Teljes elvi támogatás 4 000 000 Ft

Férfi futsal

CSEPEL UP SE U15 (N) U15 10 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

CSEPEL UP SE U13 (N) U13 9 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

CSEPEL UP SE U13 (N) U13 8 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SE U11 (N) U11 14 fő Futsal UP torna U11 v. alatta 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 2 000 000 Ft

 Férfi 4 000 000 Ft

 Férfi futsal 2 000 000 Ft

Elvi támogatás 6 000 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

2017/18 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 1498 Normál 160 12 300 000 Ft 66 000 Ft 4 392 000 Ft

Edző 1600 Egyéb 80 12 140 450 Ft 27 809 Ft 2 019 108 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

1498 UEFA B U14 6 11

1600 UEFA B U7 2 8

1498 UEFA B U13 6 27

1600 UEFA B U9 5 13

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 411 108 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 6 411 108 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

5 752 207 Ft 59 301 Ft 118 602 Ft 5 930 110 Ft 658 901 Ft 6 529 710 Ft 6 589 011 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

MLSZ Grassroots "C" 2 50 800 Ft

Sportmenedzser alap 1 190 500 Ft

241 300 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

118 813 Ft 1 225 Ft 2 450 Ft 122 487 Ft 122 487 Ft 243 750 Ft 244 975 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Utánpótlás-nevelés 118 602 Ft 118 602 Ft 59 301 Ft 177 903 Ft

Általános képzés 2 450 Ft 2 450 Ft 1 225 Ft 3 675 Ft

Összesen 121 052 Ft  181 578 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A megvalósításhoz szükséges szakértői tevékenység (pl. könyvvizsgáló, jogi, pénzügyi szakértelem). A TAO támogatás jogszerű és precíz felhasználása érdekében,
komoly szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek segítségét kívánjuk igénybe venni. Egyesületünk szakemberei lehetőség szerint maguk fogják végezni az
adminisztrációs és egyéb feladatokat, de szükség esetén külső szolgáltatást is igénybe veszünk.

Általános
képzés

A megvalósításhoz szükséges szakértői tevékenység (pl. könyvvizsgáló, jogi, pénzügyi szakértelem). A TAO támogatás jogszerű és precíz felhasználása érdekében,
komoly szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek segítségét kívánjuk igénybe venni. Egyesületünk szakemberei lehetőség szerint maguk fogják végezni az
adminisztrációs és egyéb feladatokat, de szükség esetén külső szolgáltatást is igénybe veszünk.
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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: Budapest, 2017. 12. 14.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Jenei János Emil (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 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Budapest, 2017. 12. 14.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Jenei János Emil (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csepel Utánpótlás Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Csepel Utánpótlás Sportegyesület (kedvezményezett neve)

☐ 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 közhasznú 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 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások ☑ 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 a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Budapest, 2017. 12. 14.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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)

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

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés,
képzési terv)

Kelt: Budapest, 2017. 12. 14.
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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 Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 8 33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 3 50%

Edzőtáborok száma db Jelenlegi évadban is egy esztergomi egyhetes
edzőtábor volt.

1 1 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 18 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFP-20536/2017/MLSZ

2017-12-14 11:29 26 / 28



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

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 9 802 495 Ft 99 015 Ft 0 Ft 9 901 511 Ft 4 243 505 Ft 14 046 000 Ft 14 145 015 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 802 495 Ft 99 015 Ft 0 Ft 9 901 511 Ft 4 243 505 Ft 14 046 000 Ft 14 145 015 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 752 207 Ft 59 301 Ft 118 602 Ft 5 930 110 Ft 658 901 Ft 6 529 710 Ft 6 589 011 Ft

Képzés 118 813 Ft 1 225 Ft 2 450 Ft 122 487 Ft 122 487 Ft 243 750 Ft 244 975 Ft

- ebből általános képzés 118 813 Ft 1 225 Ft 2 450 Ft 122 487 Ft 122 487 Ft 243 750 Ft 244 975 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 15 673 515 Ft 159 541 Ft 121 052 Ft 15 954 108 Ft 5 024 893 Ft 20 819 460 Ft 20 979 001 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (17 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)

alairasicmpld_1493732644.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-05-02 15:44:04) 15ecf25cbc7cc39bf9d0c210463a83bf7dbfa4ca3626f49cda954f4728fe1cd3

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)

ujraelesztokeszulek__1493739695.pdf (Szerkesztés alatt, 994 Kb, 2017-05-02 17:41:35) ce147a6ba50e8bbe854ed295f856d029a4a8c297a2ae24a739bebca75334c1d3

Egyéb dokumentumok

kisbuszarajanlatz_1493733059.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-05-02 15:50:59) 81e9cccabe39926b25a4aebaee42cf230be167b233ea3b59059722fecf006157

szeldzseki_1493733064.pdf (Szerkesztés alatt, 605 Kb, 2017-05-02 15:51:04) 0f429628942e7f6cb6eaa92290410e2519d62ca9cb3cf42725a4b99e40f6680f

sporttaska_1493733071.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-05-02 15:51:11) 5feae6aec1d767ee300bf7a92e2030ee82de0aebd37a3a59fb3bbe903504c837

edzomelegito_1493733076.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2017-05-02 15:51:16) 4c96e9e230dac3773b1171b216d9155508f5a6a7c9d3deda44a808c311585de8

merkozesgarnitura_1493733082.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 15:51:22) 35c4f6afe208380ec87d6521d85db32dcc970c5407c9ea358ad9f4a4fba8f7dd

labda_1493733087.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2017-05-02 15:51:27) 653641d61cd490c6909d08a93a2c8070392d9ebd2984947e1f2177c1ab24446d

utazomelegito_1493733095.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2017-05-02 15:51:35) d33201529cbd01233e39f2dcec72c6f080b8b02927811eb31952d505275c512f

utazopolo_1493733100.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2017-05-02 15:51:40) d8e794b2e5bb5ef4b65253a26f59407689c2ca7ee1763853ddc2abe8c66ef00b

laptop_1493733105.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2017-05-02 15:51:45) e91db399a30e2d8a40e527158b57a84e460b019cf2037201955ac17cabddee00

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_1493733029.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2017-05-02 15:50:29) e90e7f87b7cf62ce2d50076fb82bfa6b847ce1dba37047e871f7cf0a6b742692

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

birosagikivonat_1493732559.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2017-05-02 15:42:39) eaf2f0aa7d504873b770f373d14cc5e578fb4fade003cea8bbb9d23228a8fe56

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

bankiigazolas_1493732855.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2017-05-02 15:47:35) 7ffe9afc36b3101693d31f867dcdd3048487ae5a566130ce59c38e6ab335abd5

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

19652980_6487911798_1493732702.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2017-05-02 15:45:02) 2dd6ae3416a0b38a7670ee734aa3f0f7850ca97b20873c9944dec9c980cfc0bc

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

kisbusz_1493733130.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-05-02 15:52:10) 252f48e3e9c82ccfad4a6a9ea439c3c2b48d80c543617fdb4671c1a3497a0066

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

kisbusz_1493733144.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-05-02 15:52:24) 252f48e3e9c82ccfad4a6a9ea439c3c2b48d80c543617fdb4671c1a3497a0066
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