
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  FKL Sportszolgáltató Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  FKL Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Hivatásos sportszervezet

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  12851339-2-08

Bankszámlaszám  58900064-11023658-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9400  Város  Sopron

Közterület neve  Lackner Kristóf  Közterület jellege  utca

Házszám  48  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9400  Város  Sopron

Közterület neve  Lackner Kristóf  Közterület jellege  utca

Házszám  48  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 425 73 21  Fax  +36 30 425 73 21

Honlap  www.sakc.hu  E-mail cím  pojbicsszabolcs@hotmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Pojbics Szabolcs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 425 73 21  E-mail cím  pojbicsszabolcs@hotmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Pojbics Szabolcs +36 30 425 73 21 pojbicsszabolcs@hotmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

MKB Aréna Sopron Megyei Jogú Város Raabersport Kft. 15 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2002-05-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2002-05-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 56,5 MFt 60 MFt 60 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 87,591 MFt 42,317 MFt 50 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 89,171 MFt 36,97 MFt 42,628 MFt

Egyéb támogatás 18,736 MFt 63,72 MFt 49,5 MFt

Összesen 251,998 MFt 203,007 MFt 202,128 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 44,137 MFt 43,772 MFt 44 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 11,853 MFt 6,661 MFt 11 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 125,361 MFt 130,315 MFt 135 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 35,175 MFt 10,985 MFt 11 MFt

Összesen 216,526 MFt 191,733 MFt 201 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 25,942 MFt 29,57 MFt 30 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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)

22 205 516 Ft 444 110 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 15 630 010 Ft 312 600 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Soproni KC Magyarország egyik kiemelkedően sportszerető városának, Sopronnak a csapata. A klub fő célja, hogy kiváló eredménnyel járuljon hozzá a város és
gazdasági partnerei hírnevének növekedéséhez, tevékenységük illetve termékeik népszerűsítéséhez, és nem utolsó sorban a fiatalok sportszeretetre neveléséhez. A
Soproni KC illetve elődjei a soproni férfi kosárlabda életben már eddig is sok örömet szereztek szurkolóiknak, támogatóiknak. Néhány kiemelkedő eredmény a
múltból: A SÁKC, mint önálló sportegyesület, 1991-ben alakult, kiválva elődjéből, a Soproni Sportegyesületből és ugyanebben az évben kiemelkedő bravúrral sikerült
felkerülnie a Magyar Kosárlabda Bajnokság (férfi) legfelsőbb osztályába. Az 1993/1994 évben a Magyar Bajnokság 4. helyét sikerült megszereznie, így a csapat
nevezhetett az európai Korac Kupába is, ahol a második fordulóba jutott. A 2000/2001. évben jelentős változások álltak be a csapat életében. Az akkor hatályos
Sporttörvénynek megfelelően gazdasági társaságot alakítottunk, az FKL Sportszolgáltató Kft-t, amely azóta is működteti a csapatot. Az egyesület elnöksége is
újjáalakult, melynek tagjai városunk elismert gazdasági és politikai személyiségei lettek. 2005-től Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata is üzletrészt vásárolt a
Kft.-ben, amelynek jelenleg többségi tulajdonosa. A 2006.-tól folyamatosan fejlődött csapatunk, amely az eredményekben is megmutatkozott. A bajnokságban előbb
az alsóházban a 9-10. helyeken végeztünk (2006,2007,2008.), majd 10 év után újra a legjobb 8 között zártunk (2009,2010). Az utóbbi években a Magyar Kupában is
sikereket értünk el, 2010.-ben a 4., 2011.-ben a 3. helyen végeztünk! A 2013/14-es szezon csapatunk eddigi legsikeresebb szezonja, bejutottunk a bajnokság
felsőházi rájátszásába illetve a Magyar Kupa újonnan kialakított lebonyolítási rendszerében a döntőig meneteltünk, ahol ezüstérmet, a bajnokságban pedig
bronzérmet szereztünk. Elmondhatjuk magunkról, hogy a bajnokság egyik meghatározó csapatává váltunk. Mérkőzéseinket többnyire telt ház előtt játsszuk, ma már
az átlag nézőszámunk a városban a legmagasabb a csapatsportágak között, illetve országosan is az előkelő 14. helyen helyezkedünk el. Az utánpótlásunkat a
Soproni Sportiskola Egyesület biztosítja, akikkel szoros együttműködésben vagyunk, szerződött partnereink. Az általunk működtetett és az utánpótlás csapatok által
használt négy tornateremben a TAO-nak köszönhetően jelentős felújítási munkákat végeztünk el. 

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

A 2016/2017 támogatási időszakban ingatlan beruházást nem tervezünk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2016/2017 támogatási időszakban ingatlan beruházást nem tervezünk. 

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

Rövid távú (1 éves) célok: 1. gyermeklétszám növelése / toborzás / sportot elhagyók számának csökkentése 2. edzésfeltételek / infrastrukturális helyzet javítása a.
megfelelő körülmények kialakítása az edzéshez b. edzők méltányosabb kompenzálása c. pályabérlési lehetőségek bővítése 3. gyermekek fejlődését segítő
intézkedések (nemzetközi torna, több edzéslehetőség, ) 4. versenyeztetés Közép / hosszú távú célok: 1. gyermeklétszám megtartása illetve növelése 2.
versenyeredmények 3. perspektíva / példakép koncepció a gyermekeknek 4. edzőképzés 5. együttműködés más sportszervezetekkel Minden egyes diák, akit a
kosárlabda szeretete magával ragad, egy életre megmarad a kosárlabdázás mellett. Nem csak az igazolt versenyzők használják az általunk üzemeltetett termeket,
hanem a mindennapi testnevelésben résztvevő tanulók is, akik így szerethetik meg a sportágat. Ezzel tömegesíthetjük az alapokat, amivel a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségének tömegesítési programjához szeretnénk csatlakozni. Szeretnénk minél több diákot megnyerni a magyar kosárlabdázásnak,hogy Sopronban
a kosárlabda legyen az első számú sportág. A fiatalok kosárlabda szeretete később kamatozhat, akár úgy, hogy szurkolóként fogja követni és támogatni a sportágat,
de akár úgy is, hogy később sportszakmai munkát vállal. A következő célunk, hogy a növekvő utánpótlás létszámot megtartsuk illetve most már hangsúlyt kell fektetni
a minőségi utánpótlás-nevelésre. Ahhoz, hogy pár éven belül megfelelő játékosokat tudjunk kinevelni a felnőtt csapat részére, mindenképpen a minőségi
edzésmunka irányába kell elmozdulni. 

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

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A
támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami
adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A
közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő szervezet, sokkal jobb feltételekkel folytathatja programjait,
továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és
viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó
edzők alkalmazása, akik csak a kosárlabdára, a sportolók fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi
számukra. Sportszervezetünk szeretne válogatott szintű játékosokat nevelni, amelyhez azonban elengedhetetlen a magas szintű orvosi háttér, masszőr biztosítása, a
prevenció (sérülések megelőzése), továbbá középtávon az edzői stáb bővítése. Ezek biztosítása csak plusz pénzek bevonásával lehetséges, amelynek forrásait
folyamatosan kutatjuk.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 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

2016/17 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

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelések Felnőtt csapat sportfelszerelése csomag 1 1 770 000
Ft

1 770 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Speciális regeneráló ls rehabilitációs
sportegészségügyi eszközök

csomag 1 12 000
000 Ft

12 000 000 Ft

Sporteszközök Speciális kondi- és erőfejlesztő gépek csomag 1 4 000 000
Ft

4 000 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

18+2 fős busz db 1 13 286
000 Ft

13 286 000 Ft

31 056 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Felnőtt csapat
sportfelszerelése

Sportfejlesztési programunk megvalósításában, a versenyeztetéshez szükséges a felnőtt sportfelszerelések beszerzése.

Speciális
regeneráló ls
rehabilitációs
sportegészségügyi
eszközök

Sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges beruházás. Tovább szeretnénk bővíteni a kondi- és erőfejlesztő eszközeinket. A
kondifelszerelések vásárlásának oka, hogy felnőtt csapatunk minél jobb körülmények között dolgozhasson, készülhessen fel a bajnokságra.
Szeretnénk beruházni a játékosok regenerálódását és rehabilitációját segítő berendezésekre mivel ezen a téren nagy az elmaradásunk.
Ezen eszközök segítségével lényegesen javítanánk a sérülések kezelését és lerövidítené azok gyógyulási idejét valamint felgyorsíthatjuk a
játékosok terhelés (pl. mérkőzés) utáni regenerálódását. Természetesen a vásárolt eszközöket az utánpótlás csapatunk is használná.

Speciális kondi- és
erőfejlesztő gépek

Sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges beruházás. Tovább szeretnénk bővíteni a kondi- és erőfejlesztő eszközeinket. A
kondifelszerelések vásárlásának oka, hogy felnőtt csapatunk minél jobb körülmények között dolgozhasson, készülhessen fel a bajnokságra.
Szeretnénk beruházni a játékosok regenerálódását és rehabilitációját segítő berendezésekre mivel ezen a téren nagy az elmaradásunk.
Ezen eszközök segítségével lényegesen javítanánk a sérülések kezelését és lerövidítené azok gyógyulási idejét valamint felgyorsíthatjuk a
játékosok terhelés (pl. mérkőzés) utáni regenerálódását. Természetesen a vásárolt eszközöket az utánpótlás csapatunk is használná.

18+2 fős busz Sportfejlesztési programunk megvalósítása céljából vásárolnánk a buszt. A sportolók hosszútávú utakra történő szállításához szükséges a
beruházás.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

21 539 350 Ft 222 055 Ft 444 110 Ft 22 205 516 Ft 9 516 650 Ft 31 500 110 Ft 31 722 165 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

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 résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 16 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 16 0 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Bemelegítő mez (verseny) db 16 9 450 Ft 151 200 Ft

Sportfelszerelés Kosárlabda cipő pár 32 31 500 Ft 1 008 000 Ft

Sportfelszerelés Kosárlabda mez/nadrág garn. szett 32 17 300 Ft 553 600 Ft

Sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 16 23 600 Ft 377 600 Ft

Sportfelszerelés Egyenpulóver db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés Táska db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés Egyenpóló db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszerek, vitaminok Gyógyszerek csomag 1 317 700 Ft 317 700 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Táplálék kiegészítők csomag 1 595 500 Ft 595 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Gyógyászati segédeszközök csomag 1 360 000 Ft 360 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Diagnosztikai mérések csomag 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sport-
szakember
beosztása

Sportszakember
neve

2015/16 idény működősi
engedély száma

Koro. Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó

)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Vezető edző Horváth József 20154411002 U20 Egyéb 40 6 400 000 Ft 80 000 Ft 2 880 000 Ft

Edző Sabáli Balázs 20130323002 U20 Egyéb 40 6 200 000 Ft 40 000 Ft 1 440 000 Ft

Erőnléti edző Horváth Szabolcs 0 U20 Egyéb 40 6 200 000 Ft 40 000 Ft 1 440 000 Ft

Sportorvos Dr. Sztancs
György

0 U20 Egyéb 10 6 100 000 Ft 20 000 Ft 720 000 Ft

Gyúró Falk Richárd 0 U20 Egyéb 20 6 200 000 Ft 40 000 Ft 1 440 000 Ft

Egyéb Erdősi Gyula 0 U20 Egyéb 20 6 200 000 Ft 40 000 Ft 1 440 000 Ft

Egyéb Veres Judit 0 U20 Egyéb 20 6 100 000 Ft 20 000 Ft 720 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 470 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 2 773 200 Ft

Személyszállítási költségek 637 089 Ft

Nevezési költségek 0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 637 089 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 10 080 000 Ft

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

Összesen 16 897 778 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

15 161 110 Ft 156 300 Ft 312 600 Ft 15 630 010 Ft 1 736 668 Ft 17 210 378 Ft 17 366 678 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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

be/SFPHPM01-07103/2016/MKOSZ

2016-09-02 09:58 11 / 21



Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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

be/SFPHPM01-07103/2016/MKOSZ

2016-09-02 09:58 12 / 21



Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

be/SFPHPM01-07103/2016/MKOSZ

2016-09-02 09:58 13 / 21



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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

444 110 Ft 444 110 Ft 222 055 Ft 666 165 Ft

Utánpótlás-nevelés 312 600 Ft 312 600 Ft 156 300 Ft 468 900 Ft

Összesen 1 135 065 Ft  1 135 065 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok
ellátásában.

Utánpótlás-
nevelés

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok
ellátásában.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Sopron, 2016. 09. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pojbics Szabolcs (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Sopron, 2016. 09. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2014 0 Ft 0 EUR 0 0 Ft

2015 0 Ft 0 EUR 0 0 Ft

2016 0 Ft 0 EUR 0 62 226 000 Ft

0 Ft 62 226 000 Ft

Kelt: Sopron, 2016. 09. 02.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 17:11:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 17:11:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 17:12:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-01 14:15:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2016-08-01 15:58:47

Mellékletek

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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Kelt: Sopron, 2016. 09. 02.
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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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 21 539 350 Ft 222 055 Ft 444 110 Ft 22 205 516 Ft 9 516 650 Ft 31 500 110 Ft 31 722 165 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

21 539 350 Ft 222 055 Ft 444 110 Ft 22 205 516 Ft 9 516 650 Ft 31 500 110 Ft 31 722 165 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

15 161 110 Ft 156 300 Ft 312 600 Ft 15 630 010 Ft 1 736 668 Ft 17 210 378 Ft 17 366 678 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 36 700 461 Ft 378 355 Ft 756 710 Ft 37 835 526 Ft 11 253 317 Ft 48 710 488 Ft 49 088 843 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)

alairasicimpeldany_1461856312.pdf (Szerkesztés alatt, 563 Kb, 2016-04-28 17:11:52)
baddd234a9bab1e50a8c7093814be6d255fa8faf1674ee52cafa4849f9f97195

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatafa_1470053540.pdf (Hiánypótlás melléklet, 610 Kb, 2016-08-01 14:12:20)
4eadd0fba6c61b4f20ba766fbbc993de15ef0af139d212e8b499edceaa7e7606

nyilatkozategyazonvall._1470053547.pdf (Hiánypótlás melléklet, 704 Kb, 2016-08-01 14:12:27)
7cd4c6ef694e81606658a7a7439f3d864ff8aef63deb7a82b407458ca1ca9069

nyilatkozatte_1470053551.pdf (Hiánypótlás melléklet, 525 Kb, 2016-08-01 14:12:31) bae6bbb5f52795bf76e485e8a17cb4faefa25b382d1870f06031a0481ec5a2c7

felnottcsapatsportfelszerelese_1470053555.pdf (Hiánypótlás melléklet, 99 Kb, 2016-08-01 14:12:35)
9937cea056f54fabaaf93aead6dd9e347922223c51bf5ba84373b536873e6293

inbody770arajanlat_1470053560.pdf (Hiánypótlás melléklet, 857 Kb, 2016-08-01 14:12:40)
b9522153979fc5fa8d56ae3c512d3bd1279f9af5359be330ebc0ffa91f7026fd

lezerarajanlat_1470053563.pdf (Hiánypótlás melléklet, 573 Kb, 2016-08-01 14:12:43)
5a59d5a54468cb806009ca6c97deea3ab252644c2f07fab5336907a4c285cf03

skckondicionalogepek_1470053568.pdf (Hiánypótlás melléklet, 348 Kb, 2016-08-01 14:12:48)
5ce4f9d19976ccf19ffe18ede425db73b52e7d646d63f65b163e911ded5aa690

szakmaiindoklas_1470059927.pdf (Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2016-08-01 15:58:47)
a756b394e231e7b80ce94bc98894a325abfc3f01805287d93e81eaf478498974

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

cegkivonat_1461856284.pdf (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2016-04-28 17:11:24) 21413d10f0e8f115134921b26b0db65c5581fd8347c9dbf1b2ab7121192780fe

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidij_1461934385.pdf (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2016-04-29 14:53:05) b0bd259f845c94ac6a74f12a1a8dea6c94e72a6520e6448ac981226271072e75

igazgatasidij_1470053720.pdf (Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2016-08-01 14:15:20)
b0bd259f845c94ac6a74f12a1a8dea6c94e72a6520e6448ac981226271072e75

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

1_fkl_sportszolgaltato_korlatolt_fe_1461856331.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-28 17:12:11)
cb71b8d708496ed6d6d49f302200664d8b3e7498d98afc16dbe1a1021812a8e5
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