
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Aramis Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Aramis SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2653

A kérelmező jogállása  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  NB I-es felnőtt

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19622206-2-13

Bankszámlaszám  10950009-00000011-63230019

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2040  Helység  Budaörs

Út / utca  Liliom utca  Házszám  15

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2040  Helység  Budaörs

Út / utca  Liliom utca  Házszám  15

Telefon  +36 23 445 046  Fax  -

Honlap  www.aramisfutsal.hu  E-mail cím  ritter@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Soós Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 957 59 78  E-mail cím  aramis@aramisfutsal.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ritter Imre +36 20 934 55 43 ritter@t-online.hu

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 18 MFt 21 MFt 18 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 16 MFt 17 MFt 25 MFt

Egyéb támogatás 10 MFt 4 MFt 6 MFt

Összesen 45 MFt 43 MFt 50 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 18 MFt 20 MFt 22 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 3 MFt 4 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 19 MFt 20 MFt 21 MFt

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

Összesen 42 MFt 46 MFt 50 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 18 MFt 21 MFt 29 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 4 587 208 Ft 91 744 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

496 441 072 Ft 9 928 821 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 16 599 908 Ft 331 998 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az ARAMIS Sport Egyesület hivatalosan 1990-ben alakult meg, mint Magyarország első – kifejezetten teremlabdarúgásra, korábbi nevén FIVE A SIDE – alakult sport
egyesülete. Az egyesület alapítói többségükben budaörsiek voltak és már 1978-tól kezdve meghatározó szerepet játszottak a FUTSAL magyarországi
bevezetésében, a Budapest Bajnokság és az Országos Bajnokság megszervezésében, a FUTSAL szervezeti rendjének és nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ARAMIS SE az elmúlt három évtizedben a FUTSAL magyarországi „zászlóshajója” volt. Az Egyesület a Budaörsi Sportcsarnok
megnyitását követően, 2009-ben költözött vissza Budaörsre. Budaörsön a Budaörs Város 2011. évben elfogadott sportkoncepciójának megfelelően négy kiemelt, az
Önkormányzat által is támogatott egyesület fogja össze a labdarúgást és a FUTSAL-t. A LIVER FC 5-től 12 éves korig, a BDSE 6-tól 18 éves korig kizárólag
utánpótlás neveléssel foglalkozik, és ad általános képzést a gyerekeknek. A BSC 13 éves kortól versenyezteti nagypályás labdarúgásban, az ARAMIS SE pedig 11
éves kortól FUTSAL-ban az utánpótlás és felnőtt játékosokat. A négy egyesület rendkívül szoros együttműködésben közös szakmai alapokon végzi tevékenységét. Az
ARAMIS Sport Egyesület a 2013/14 évadra sikeresen pályázott egy FUTSAL Sportcsarnok felépítésére, melyet az MLSZ – az illetékes miniszterek ellenjegyzésével –
a 2013.12.16-án kelt ki/H01-2428/2013 ikt.számú „Határozat”-ával hagyott jóvá összesen 520.939.734 Ft összegben. Az engedély 2014. 09.05-én ki/JHHOSSZ01-
2428/2013. ikt. számon 1 évvel meghosszabbításra került. A végleges kiviteli tervek 2014. év tavaszán elkészültek, a kivitelezési árajánlatok bekérését és elbírálását
követően azonban 2014. év őszén a kivitelezést nem lehetett elkezdeni, mert az árajánlatok mintegy 100-120 millió forinttal meghaladták az eredeti 510 millió forintos
kivitelezési keretösszeget (saját rész+ TAO engedély). Tekintettel arra, hogy a ki/JHHOSSZ01-2428/2013. ikt. számú „Határozat” már nem meghosszabbítható és
2015.06.30-án lejár, ezért a kérelmet ismételten beadjuk a 120 millió forinttal megemelt közvetlen keretösszegre. Reméljük, hogy az új engedéllyel a meglévő tervek
szerint a 2015/2016-os szezonban kivitelezhető lesz a Sportcsarnok. Az új – saját tulajdonú - Sportcsarnok átadása új dimenziókat fog nyitni az ARAMIS Sport
Egyesület részére 2016. július 1-ét követően, de ez a 2015/16-os évad működési költségét még nem befolyásolja. 

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

A 2015-16-as idényre: SPORTCSARNOK Sportcsarnok: - Budaörs Város Önkormányzat Határozat: 192 M Ft önrész - Engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre
állnak! - Kivitelezési szerződés 2015. augusztus - Kivitelezési határidő: 2016. május - Várható befejezés: 2016. június 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

1. A személyi jellegű kifizetések időtartama: a./ A felnőtt csapatnál foglalkoztatott öt főből 2 fő főállású alkalmazásban áll, 3 fő megbízási szerződéssel tevékenykedik.
Mind az öt fő részére a díjazás havonta kerül számfejtésre és a nettó jövedelem kifizetésre. A NAV felé történő adóbevallás, adó- és járulék befizetés úgyszintén havi
gyakorisággal történik. b./ Az utánpótlás csapatoknál foglalkoztatott 6 fő közül 1 fő főállású alkalmazásban áll, 5fő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva.
Részükre a számfejtés és a nettó összeg kifizetése, valamint a NAV részére az adóbevallás, illetve az adók és járulékok befizetése havi gyakorisággal történik. 2. Az
utánpótlás neveléssel kapcsolatban 2.1 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje: - Garnitúra mez, nadrág, sportszár beszerzését utánpótlás (U-
11; U-13; U-15; U-17; U-19) korosztályaink számára a 2015-16 évi szezon beindulásáig 2015. augusztus-szeptember hóban tervezzük. - Az öt korosztály részére az
ötven darab labdát folyamatosan, a rendelkezésre álló labdák kopásával, meghibásodásával párhuzamosan kívánjuk beszerezni. - Az egyéb kiegészítő
sporteszközöket és felszereléseket úgyszintén folyamatosan a kopással és elhasználódással párhuzamosan kívánjuk beszerezni. - A strandfoci bajnokságban induló
U-17 és U-19-es korosztály számára mez, nadrág, labda és egyéb kiegészítők megvásárlása a 2015-16 évi szezonra 2016. április hónapban esedékes. 2.2.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének tervezett ideje: Gyógyszereket és diagnosztikai eszközöket negyedévenkénti beszerzéssel tervezzük biztosítani.
2.3. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: - Az országos bajnokságban induló U19 és U17-es korosztályoknál a sorsolástól és a távolságoktól
függően két heti rendszerességgel kerülnek kifizetésre a dologi költségek. - U-11; U-13; és U-15 korosztályban (Pest megyei selejtezők, majd országos döntő) az
utaztatást elsősorban szülői segítséggel biztosítjuk. - A strandfoci bajnokságban induló U-17 és U-19-es korosztályokban a selejtező és döntő torna helyszínétől és
időpontjától függően alkalmanként kerülnek kifizetésre a költségek. 2.5. Rendezési, felkészítési költségek kifizetésének tervezett ideje: A rendezési és felkészítési
költségek időarányosan, heti és havi rendszerességgel merülnek fel. Folytatás a 20. oldalon lévő Nyilatkozat a mellékletekről és azon belül az Egyéb
dokumentumokhoz csatolva. 

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

Céljaink az utánpótlás nevelésben: 2015-16-ös idényben az MLSZ által kiírt Futsal U11, U13, U15, U17 és U 19-es korosztályban van lehetőségünk utánpótlás csapat
indítására. A nyári időszakban a strandfoci bajnokságban is indul Egyesületünk, a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan U19-es és U17-es korosztállyal valamint a felnőtt
csapattal nevezünk a küzdelmekre. A Budaörsön működő 12 óvodára, 5 általános iskolára és középiskolára alapozva olyan széles tömegbázist alakíthatunk ki a
FUTSAL számára Budaörsön, mely biztosítja az egyes korosztályok eredményes szereplését. Budaörsön olyan FUTSAL utánpótlás bázist kívánunk kiépíteni, mely az
egész magyar FUTSAL jövőjében meghatározó szerepet játszhat. A felnőtt korosztályban: Az NBI-es felnőtt csapatot hosszú távon is meghatározóan a saját nevelésű
fiatal játékosokra kívánjuk építeni és olyan színvonalon szerepeltetni hazai és nemzetközi viszonylatban is, hogy az húzóerőt jelentsen a fiatalok számára. A 2014-15-
ös szezonban ismét több olyan játékos is bemutatkozott már a felnőtt NBI-es csapatban, akik az U20-as bajnokságban is szerepeltek. Az infrastruktúra biztosítása: A
budaörsi oktatási és sportintézmények, valamint a város már jelenleg is rendelkezik városi sportcsarnokkal, öt iskolai tornacsarnokkal, öt szabadtéri FUTSAL pályával
és két (FUTSAL-ra is alkalmas) nagypályával, de az Önkormányzat írásban kinyilvánított szándéka további FUTSAL sportpályák építése. Az Önkormányzat
segítségével és anyagi támogatásával idén újra pályázunk az Illyés Gyula Gimnázium területén egy FUTSAL Sportcsarnok felépítésére, melyről az 1.-es pontban már
részletesen írtunk. Itt a mindennapos délelőtti testnevelés órák mellett lehetőség lesz egy valódi „FUTSAL Centrum” létrehozására, több FUTSAL edzés
megtartására, mellyel még több gyereket tudunk bevonni a budaörsi FUTSAL életbe. A gimnáziumban (és az általános iskolákban) a megemelt testnevelési óraszám
lehetővé teszi a FUTSAL tanrendbe történő beépítését is. Az MLSZ-szel előkészített megállapodás szerint az a csarnok lenne a nemzeti Futsal válogatottak
felkészülési helye is. Céljaink megvalósításának személyi feltételei: Az óvodákon és iskolákon keresztül a FUTSAL tömegesítése (évfolyamonként 4-500 gyermek),
képzett és megbecsült FUTSAL edzők, edzőpedagógusok bevonásával magas színvonalú szakmai munka biztosítása. Folytatás a 20. oldalon lévő Nyilatkozat a
mellékletekről és azon belül az Egyéb dokumentumokhoz csatolva. 

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

Megítélésünk szerint az ARAMIS Sportegyesület sportfejlesztési programja szakmailag megalapozott, a feltételei hosszútávon biztosíthatók, a várt előnyök és
eredmények jelentős mértékben elősegíthetik az MLSZ sportfejlesztési koncepciójának regionális és országos eredményességét, megvalósulását. A széleskörű
utánpótlás nevelés és az erre épülő minőségi felnőtt sport koncepciója általános népszerűséget és elismertséget ért el a budaörsi Önkormányzat és lakosság
körében is. Az Önkormányzati, a TAO támogatás és az Egyesület saját bevételei révén, hosszú távon is biztosíthatók a hatékony működés feltételei. Az Egyesület
tevékenysége nem csak a szigorúan vett sport teljesítmény terén, hanem a gyermekek nevelése és egészséges fejlődése szempontjából is rendkívül fontos. Éppen
ezért kiemelt figyelmet fordítunk rá, hogy mindezt az oktatási, nevelési intézményekkel, és a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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)

Vezetőedző Edző UEFA A Normál 160 12 250 000 Ft 70 000 Ft 3 840 000 Ft

Edző NBI Edző UEFA A Normál 160 12 180 000 Ft 50 400 Ft 2 764 800 Ft

Orvos Egyéb Nem
releváns

Normál 64 10 40 000 Ft 11 200 Ft 512 000 Ft

Gyúró Egyéb Nem
releváns

Normál 64 10 60 000 Ft 16 800 Ft 768 000 Ft

Gépkocsi költségtérítés Egyéb Nem
releváns

Normál 0 10 90 000 Ft 25 200 Ft 1 152 000 Ft

448 54 620 000 Ft 173 600 Ft 9 036 800 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Vezetőedző A felnőtt csapat vezetőedzőjének a feladata a játékosok mérkőzésekre való felkészítése és az utánpótlás korosztályok szakmai
munkájának összefogása.

Edző NBI A felnőtt csapat edzésmunkájának levezetése a vezetőedző irányításával.

Orvos Az MLSZ által NB I-ben előírt orvos biztosítása a bajnoki mérkőzéseken.

Gyúró A csapat mérkőzésre való előkészítése, bemelegítése és a sérülések kezelése céljából indokolt a gyúró.

Gépkocsi
költségtérítés

Az edzőknek az edzésekre és mérkőzésekre való eljutásához fizet az egyesület gépkocsi költségtérítést.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

4 449 592 Ft 45 872 Ft 91 744 Ft 4 587 208 Ft 4 587 208 Ft 9 128 544 Ft 9 174 416 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi 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

2015/16 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)

Sportcsarnok Sportcsarnok építése 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 666 000
000 Ft

Tervezési díj Engedélyezési és
kivitelezési tervezési
díjak

2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 28 308 300
Ft

694 308
300 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Sportcsarnok építése A budaörsi fedett létesítmények maximálisan ki vannak használva, ezért egyre nehezebb megoldani az edzéseket,
felkészüléseket az egyesületnek. A kötelező iskolai testnevelési órák felmenő rendszerben történő megemelése a következő 3
évben egyszerűen kiszorítaná és ellehetetlenítené az ARAMIS SE-t, de a többi sportegyesületet is új létesítmény nélkül.

Engedélyezési és kivitelezési
tervezési díjak

A budaörsi fedett létesítmények maximálisan ki vannak használva, ezért egyre nehezebb megoldani az edzéseket,
felkészüléseket az egyesületnek. A kötelező iskolai testnevelési órák felmenő rendszerben történő megemelése a következő 3
évben egyszerűen kiszorítaná és ellehetetlenítené az ARAMIS SE-t, de a többi sportegyesületet is új létesítmény nélkül.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület
alapján maximum

elszámolható nyers
beruházási érték

Sportcsarnok Sportcsarnok építése Csarnoképítés 2040
Budaörs
Szabadság
út
8457 hrsz.

8457 hrsz. 24119 Egyéb

Tervezési díj Engedélyezési és
kivitelezési tervezési
díjak

Csarnoképítés 2040
Budaörs
Szabadság
út
8457 hrsz.

8457 hrsz. 24119 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 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

2015/16 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.

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

Nem

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

Igen
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2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség 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. 481 547 840 Ft 4 964 411 Ft 9 928 821 Ft 496 441 072 Ft 212 760 460
Ft

704 237 121 Ft 709 201 532 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U15 Aramis SE U15 12 egyéb futsal UP országos futsal UP

U13 Aramis SE U13 12 egyéb futsal UP országos futsal UP

U11 Aramis SE U11 15 egyéb futsal UP országos futsal UP

U20 ARAMIS SE U20 20 országos futsal UP országos futsal UP

U17 ARAMIS SE U17 18 országos futsal UP országos futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

322050 KLICSÓ GÁBOR ETO FUTSAL KFT. 2014.08.25 25%

317818 PÁL PATRIK ARAMIS SE saját nevelés 25%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U19 ARAMIS SE U19 15 strandfoci strandfoci

U17 ARAMIS SE U17 15 strandfoci strandfoci

U15 ARAMIS SE U15 0 strandfoci strandfoci

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

be/SFPHPM01-08428/2015/MLSZ

2015-10-19 14:23 13 / 27



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés Sportgarnitúra (U17, U15 futsal) szett 20 7 773 Ft 155 460 Ft

Sporteszköz Futsal labda (5 csapat edzésre) db 40 3 978 Ft 159 120 Ft

Sporteszköz Futsal labda (5 csapat mérkőzésre) db 10 6 426 Ft 64 260 Ft

Sportfelszerelés Sportgarnitúra (U13, U11 futsal) szett 10 6 120 Ft 61 200 Ft

Sportfelszerelés Póló és melegítőfelső edzésre db 40 2 448 Ft 97 920 Ft

Sportfelszerelés Póló és melegítőfelső utazásra db 40 3 672 Ft 146 880 Ft

Sporteszköz Egyéb (kapuskesztyű, jelző trikó, bója) db 1 91 802 Ft 91 802 Ft

Sportfelszerelés Sportgarnitúra (mez nadrág,
strandlabdarúgás))

szett 20 6 120 Ft 122 400 Ft

Sportfelszerelés Strandfutball labda db 10 6 120 Ft 61 200 Ft

Sportfelszerelés Egyéb (kapuskesztyű, strandlabdarúgás) db 2 9 180 Ft 18 360 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer Tape (boka és csukló rögzítő) db 120 673 Ft 80 760 Ft

Gyógyszer Gazofix db 60 1 469 Ft 88 140 Ft

Gyógyszer Kinezio tape db 10 1 958 Ft 19 580 Ft

Gyógyszer Warbe Solbe db 10 2 693 Ft 26 930 Ft

Gyógyszer Ice párna db 10 490 Ft 4 900 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Budaörsi Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 13 213 Ft 12 10 1 585 560 Ft

Herman Ottó Általános Iskola Egyéb 6 218 Ft 22 10 1 367 960 Ft

Ilyés Gyula GSZKI Egyéb 4 664 Ft 6 10 279 840 Ft

1. sz. Ált. Isk. Egyéb 6 218 Ft 4 10 248 720 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Budaörsi Városi Sportcsarnok Az egyesület utánpótlás csapatai edzésekre és mérkőzésekre használják.

Herman Ottó Általános Iskola Az egyesület utánpótlás csapatai edzésekre és mérkőzésekre használják.

Ilyés Gyula GSZKI Az egyesület utánpótlás csapatai edzésekre használják.

1. sz. Ált. Isk. Az egyesület utánpótlás csapatai edzésekre használják.
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2015/16 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 Edző (U19) UEFA A 01-
0938-04 HU-369

Normál 110 10 61 201 Ft 17 136 Ft 783 373 Ft

Egyéb Segédedző (U19) Normál 90 10 48 961 Ft 13 709 Ft 626 701 Ft

Edző Edző (U17) futsal edző
01-0938-04

EKHO 110 10 61 201 Ft 12 240 Ft 734 412 Ft

Egyéb Segédedző (U17 Normál 90 10 48 961 Ft 13 709 Ft 626 701 Ft

Edző Edző (U15) futsal edző
01-0938-04

EKHO 100 10 61 201 Ft 12 240 Ft 734 412 Ft

Edző Segédedző (U15) MLSZ
C TANC 1401-00653

Normál 90 10 48 961 Ft 13 709 Ft 626 701 Ft

Edző Edző (U13) OKJ E33475 Normál 100 10 61 201 Ft 17 136 Ft 783 373 Ft

Edző Segédedző (U13) MLSZ
C TANC 1401-00653

Normál 90 10 48 961 Ft 13 709 Ft 626 701 Ft

Edző Edző (U11) UEFA A 01-
0938-04 HU-369

EKHO 110 10 61 201 Ft 12 240 Ft 734 412 Ft

Egyéb Segédedző (U11) Normál 90 10 48 961 Ft 13 709 Ft 626 701 Ft

Edző Kapusedző MLSZ D
7506

Normál 110 10 61 201 Ft 17 136 Ft 783 373 Ft

Egyéb Gépkocsi költségtérítés Egyéb 0 10 44 065 Ft 0 Ft 440 650 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Segédedző (U19) Az MLSZ általi futsalképzés folyamatban van.

Segédedző (U17 Az MLSZ általi futsalképzés folyamatban van.

Segédedző (U11) Az MLSZ általi futsalképzés folyamatban van.

Gépkocsi költségtérítés Az edzőknek az edzésekre és mérkőzésekre való eljutásához fizet az egyesület gépkocsi költségtérítést.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Edző (U19) UEFA A 01-0938-04 HU-369 UEFA A U19 3 20

Válasszon Nem releváns U19 3 20

Edző (U17) futsal edző 01-0938-04 Egyéb U17 3 23

Válasszon Nem releváns U17 3 23

Edző (U15) futsal edző 01-0938-04 Egyéb U15 3 23

Segédedző (U15) MLSZ C TANC 1401-00653 Egyéb U15 3 23

Edző (U13) OKJ E33475 Egyéb U13 3 24

Segédedző (U13) MLSZ C TANC 1401-00653 Egyéb U13 3 25

Edző (U11) UEFA A 01-0938-04 HU-369 UEFA A U11 3 25

Válasszon Nem releváns U11 3 25

Kapusedző MLSZ D 7506 Egyéb U21 3 12
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 978 602 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 220 310 Ft

Személyszállítási költségek 2 448 050 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 241 745 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 482 080 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 448 050 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 8 127 508 Ft

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

Összesen 17 946 345 Ft

2015/16 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)

16 101 911 Ft 165 999 Ft 331 998 Ft 16 599 908 Ft 1 844 434 Ft 18 278 343 Ft 18 444 342 Ft

be/SFPHPM01-08428/2015/MLSZ

2015-10-19 14:23 16 / 27



Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

be/SFPHPM01-08428/2015/MLSZ

2015-10-19 14:23 18 / 27



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

Személyi jellegű 91 744 Ft 91 744 Ft 45 872 Ft 137 616 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 9 928 821 Ft 9 928 821 Ft 4 964 411 Ft 14 893 232 Ft

Utánpótlás-nevelés 331 998 Ft 331 998 Ft 165 999 Ft 497 997 Ft

Összesen 10 352 563 Ft  15 528 845 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Budaörs, 2015. 10. 19.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Soós Ferenc (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Budaörs, 2015. 10. 19.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Alulírott Soós Ferenc, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig

igénybe vett , valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben az általunk igénybe vett , az az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108.

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o)

(a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet, („De Minimis Rendelet ”) ) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes értéke az

alábbiak szerint alakul:

De minimis elszámolás 2015/16

2013/14 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 11 911 011 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2013-12-16 301 Ft

Érték Euro-ban 39 571 €

2014/15 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 13 330 606 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2014-12-16 307 Ft

Érték Euro-ban 43 422 €

2015/16 keret meghatározása

De minimis keret 200 000 €

Előző két évi odaítélt személyi jellegű támogatás összege 82 994 €

Egyéb - más forrásból részesült - de minimis támogatás összege 0 €

Maradványérték 117 006 €

Nyilatkozat kiadásának napján hivatalos MNB euro/forint árfolyam* 303 Ft

Igényelhető összeg 2015/16 35 452 929 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi

jellegű ráfordításokra igényelhető csekélyösszegű támogatás igénybevételére 35 452 929 Ft összeg erejéig van lehetőségünk.

A támogatási döntést - jóváhagyó határozat kiállításának dátuma - megelőző hónap utolsó napján hatályos MNB euro/forint árfolyamot kell figyelembe venni a

jóváhagyott személyi jellegű ráfordítás támogatási értékének meghatározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyamat során a jóváhagyó szerv által meghatározásra

kerülő jóváhagyott támogatási összeg és a jelen nyilatkozatban meghatározott támogatási összeg között eltérés alakulhat ki.
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 21:52:37

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 21:52:47

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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2015-09-10 19:21:31
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Utolsó feltöltés:
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Utolsó feltöltés:
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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)

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

Kelt: Budaörs, 2015. 10. 19.
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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 8 11 38%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 6 9 50%

Edzőtáborok száma db 3 5 67%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 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 20 25 25%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 18 22 22%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 12 15 25%

Egyéb indikátorok

U13-12 fő 12 15 25%

U11 fő 15 18 20%

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 4 449 592 Ft 45 872 Ft 91 744 Ft 4 587 208 Ft 4 587 208 Ft 9 128 544 Ft 9 174 416 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 481 547 840 Ft 4 964 411 Ft 9 928 821 Ft 496 441 072 Ft 212 760 460 Ft 704 237 121
Ft

709 201 532 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 481 547 840 Ft 4 964 411 Ft 9 928 821 Ft 496 441 072 Ft 212 760 460 Ft 704 237 121
Ft

709 201 532 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 101 911 Ft 165 999 Ft 331 998 Ft 16 599 908 Ft 1 844 434 Ft 18 278 343 Ft 18 444 342 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összesen 502 099 343 Ft 5 176 282 Ft 10 352 563 Ft 517 628 188 Ft 219 192 102 Ft 731 644 008
Ft

736 820 291 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (40 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)

aramisse_alairasi_1430250767.pdf Szerkesztés alatt, 343 Kb, 2015-04-28 21:52:47) 2a93af13cc2cea080e4a49df36c7b625d12f43d75559d6125312dbaba394fdf6

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

_1430400644.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-30 15:30:44) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

_1441955876.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-09-11 09:17:56) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

_1430400653.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-30 15:30:53) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

Egyéb dokumentumok

aramisse_tervdok.hozzaferesnyil._1430409091.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-30 17:51:31)
6514b3a59c2c6422c51f33c4c967b9bcc8377991b7a8d6a380830103e51a014d

aramisse_szovegessportfejlesztesi_1430401367.pdf Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2015-04-30 15:42:47)
fbb3e8c68236177b8d664558b82326291106d76a33c73b21e95a46b8aac13467

aramisse_ek03foldszintialaprajz__1441903098.pdf Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2015-09-10 18:38:18)
71299ce7bd0d49f5ce9b71a1baa2241009a97e4b2cd0450ef0866ec0056baf61

aramisse_ek04emeletialaprajz_150_1441903193.pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2015-09-10 18:39:53)
0c732159e961761cc77f0ff8aab33e08be452e552e24c1ab9888221c5490192e

aramisse_muleiras_kiv_150910_1441903569.pdf Hiánypótlás melléklet, 630 Kb, 2015-09-10 18:46:09)
b852b51c1fbc3d21a2b6af75a9144f67ef7e5a397c44abe426d1f4c7e9710bd9

aramisse_epitesztervek1._150910_1441905254.pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2015-09-10 19:14:14)
0411d7f22db3d587d2dc3dbb2594c4541d33fc52c90ef5be87e0680029ff931a

aramisse_epitesztervek2._150910_1441905600.pdf Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2015-09-10 19:20:00)
bcdc976f04c75e9fff3bbba34cb385c85200fbc706492b20b3fbd6a7513cfe94

aramisse_epitesztervek3._150910_1441905632.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-09-10 19:20:32)
671a5cb42d3ef46c69dde3fb92e4ea8e3e4d970de272c037586726e9318ee737

aramisse_epitesztervek4._150910_1441905664.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-09-10 19:21:04)
92384b81da08d2688d8cbfa9ad4657e2f115540b52e9b4e71d839b1bc2ccdac8

aramisse_epitesztervek5._150910_1441905691.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-09-10 19:21:31)
f3de26c010db8671a044ad570de44e54abc556bc7658f28292b9fb4e09dfdcdc

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

aramisse_birosagi_1430250757.pdf Szerkesztés alatt, 539 Kb, 2015-04-28 21:52:37)
a1a1c22f833d3e92d62721a7d453e8961a3c00d995cc03ecf4c08be92d7ea0e7

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

aramisse_atutalasi_1430400710.pdf Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2015-04-30 15:31:50)
225cca9ba0c7cf3a59cb263400f914fe7e54d9afd1b435b60e11279a112701c7

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

aramisse_koztartozasmentes_1430250785.pdf Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2015-04-28 21:53:05)
54b730cf474c83224e0e33d75823e32128667db446982f3a1bc9cfa4d69ce2e9

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

aramisse_tervdok.hozzaferesnyil._1430409083.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-30 17:51:23)
6514b3a59c2c6422c51f33c4c967b9bcc8377991b7a8d6a380830103e51a014d

aramisse_040_banyakapitanysagieng_1430408642.pdf Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2015-04-30 17:44:02)
1d5bfe60328538fc57f5ebe28a12bbd65defadf077f443be798280e4b50a7c06

aramisse_engedelyezesieljaras_1430400627.pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-30 15:30:27)
4accbe5eed0e15f1227f94ccb5d758e93469c13d1775091ea1d0de9a8aa3419c

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

aramisse_tervdok.hozzaferesnyil._1430409075.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-30 17:51:15)
6514b3a59c2c6422c51f33c4c967b9bcc8377991b7a8d6a380830103e51a014d

aramisse_jogerosep.eng_040_epite_1430405064.pdf Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2015-04-30 16:44:24)
50e5957450b57f201c82c136bfab7335803dd2a7cac26a1c1bd8ab22df99fbcc

aramisse_engedelyezesieljaras_1430400612.pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-30 15:30:12)
4accbe5eed0e15f1227f94ccb5d758e93469c13d1775091ea1d0de9a8aa3419c

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

_1430409183.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-30 17:53:03) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

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

aramisse_tulajdonilap_1430400598.pdf Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2015-04-30 15:29:58)
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a5983d0f48d19195846dc721a3c90c56b788d6318a7b08439fd36c9e9fe39f0f

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

_1430400722.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-30 15:32:02) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

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

aramisse_statikaarajanlat_paller__1430407438.xls Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2015-04-30 17:23:58)
eb1126624edfd4de1129ab5ae54202b83cdd752752b930d61aa47069a7263adc

aramisse_gepeszetarajanlat_paller_1430407444.xls Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2015-04-30 17:24:04)
855d084c35ab23f73c36d66e224bb933444bcde77fb4ed43fc5dfd5a9fa0c447

aramisse_erosaramarajanlat_paller_1430407486.xls Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2015-04-30 17:24:46)
83ebb1a6e013d13756a4930c68fba5ec314071b616e85050a45409b945a72b62

aramisse_villamvedelemarajanlat_p_1430407489.xls Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2015-04-30 17:24:49)
26f205e3fce50eef086da9f09b0a70e470b197068498ac5f622b9110ce2d6d88

aramisse_gyengearamarajanlat_pall_1430407495.xlsx Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-30 17:24:55)
1aabb1b9e3f65a2420b5e1b9342c6d1c55e571f58479cfe7143cac9a6c2216dd

aramisse_munkaterhatarolasarajanl_1430407527.xls Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-30 17:25:27)
df88a2e349dddff0f2780b6ffa7a59fcedb581b828f3055004ca3345d54ce756

aramisse_sportcsarnokarajanlat_pa_1430407085.xls Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2015-04-30 17:18:05)
9745374f0a7e4908c7b45ab462f504972b6162c985e223b814bd88f35aa9225f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

aramisse_statikaarajanlat_paller__1430407450.xls Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2015-04-30 17:24:10)
eb1126624edfd4de1129ab5ae54202b83cdd752752b930d61aa47069a7263adc

aramisse_gepeszetarajanlat_paller_1430407454.xls Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2015-04-30 17:24:14)
855d084c35ab23f73c36d66e224bb933444bcde77fb4ed43fc5dfd5a9fa0c447

aramisse_erosaramarajanlat_paller_1430407544.xls Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2015-04-30 17:25:44)
83ebb1a6e013d13756a4930c68fba5ec314071b616e85050a45409b945a72b62

aramisse_villamvedelemarajanlat_p_1430407548.xls Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2015-04-30 17:25:48)
26f205e3fce50eef086da9f09b0a70e470b197068498ac5f622b9110ce2d6d88

aramisse_gyengearamarajanlat_pall_1430407552.xlsx Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-30 17:25:52)
1aabb1b9e3f65a2420b5e1b9342c6d1c55e571f58479cfe7143cac9a6c2216dd

aramisse_munkaterhatarolasarajanl_1430407556.xls Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-30 17:25:56)
df88a2e349dddff0f2780b6ffa7a59fcedb581b828f3055004ca3345d54ce756

aramisse_sportcsarnokarajanlat_pa_1430407103.xls Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2015-04-30 17:18:23)
9745374f0a7e4908c7b45ab462f504972b6162c985e223b814bd88f35aa9225f

be/SFPHPM01-08428/2015/MLSZ

2015-10-19 14:23 27 / 27


		2015-10-19T14:23:04+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




