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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A kérelmező szervezet rövidített neve: MartonSport Nonprofit Kft.
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 2922
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 2 4 9 0 1 0 8 4 - 2 - 0 7

Bankszámlaszám: 1 1 6 0 0 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 6 5 3 9 6 9 6

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
2 4 6 2

Martonvásár(helység)

Budai út
(út, utca)

13(házszám)

06-20-823-80-73
Telefon:

www.martonsportkft.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
2 4 6 2

Martonvásár(helység)

Budai út
(út, utca)

13(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Tóth Balázs
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

06-20-823-80-73
Mobiltelefonszám:

martonsport@martonvasar.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Tóth Balázs

06-20-823-80-73
Mobiltelefonszám:

martonsport@martonvasar.huE-mail cím:

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

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

113 Nem jogosult

- nincs -
Bozsik program

- nincs -
- nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

1 MFt 1.25 MFt 200 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

1.3 MFt 1.28 MFt 0 MFt

0.4 MFt 0 MFt 450 MFt

1.4 MFt 1.87 MFt 0.2 MFt

4.1  MFt 4.4  MFt 650.2  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 0 MFt 8 MFt

0 MFt 0 MFt 0.5 MFt

0.1 MFt 0.5 MFt 0 MFt

2 MFt 3 MFt 0 MFt

2.4 MFt 2.3 MFt 633 MFt

4.5  MFt 5.8  MFt 641.5  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

4.5 MFt 5.8 MFt 8 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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

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

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

A

MartonSport Kft. 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja és megszervezze Martonvásár település utánpótlás sportját. A helyi diáksport egyesület (Olimpia DSE)
és a Mustang SE egyesüléséből jött létre a Kft., melynek többségi tulajdonosa Martonvásár Önkormányzata. Ennek köszönhetően a diákság, a sportoló ifjúság még
kedvezőbb feltételekkel sportolhat a településen. A megalakuláskor a labdarúgás és a kézilabda utánpótlását tömörítette magába az új sportszervezet, mivel
Martonvásáron jelenleg ez a két legnépszerűbb sport a fiatalok körében, így a két egyesület jogutódjaként tevékenykedik tovább. Természetesen a későbbiekben
további sportágakkal kívánja bővíteni a szervezetet a vezetőség. Fontos megjegyezni, hogy a MartonSport Kft. csak az utánpótlás-neveléssel foglalkozik, a felnőttek
továbbra is külön egyesületekben sportolhatnak a településen. Martonvásáron az elmúlt években is már nagyon komoly szakmai munka folyt a labdarúgó utánpótlás
nevelés tekintetében. A Patkós Csaba nevével fémjelzett Mustang SE szinte minden korosztályban a legjobb eredményeket érte el. Ennek alátámasztására íme néhány
adat: Az U13-as csapat a legutóbbi 3 évben bajnok lett (2012-ben pontveszteség nélkül, 215 lőtt és mindössze 5 kapott góllal!). Azóta is a megyében kiemelt
csapatként vesz részt a bajnokságban, többek között a Videoton vagy a Felcsúti Akadémia társaságában. Fejér megyében összesen hat alközpont működik, melynek
egyike Martonvásár, valamint a Bozsik rendszer körzeti szervezése is a feladatai közé tartozik. Itt leigazolt játékos minden évben szerepel a megyei korosztályos
válogatottban, a felnevelt játékosok közül pedig már kerültek a Bp. Honvédhoz, a Ferencvároshoz és a felcsúti Puskás Ferenc Akadémiára is. Ennek a munkának
elismeréseként a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség a 2013-as évben a megye legjobb utánpótlás edzőjének választotta Patkós Csabát. A sportszervezet kiemelt
feladata a létesítményi helyzet biztosítása mind a labdarúgás, mind pedig a kézilabda számára. A megfelelő utánpótlásképzéshez ez elengedhetetlen. Jelenleg egy
füves labdarúgópálya áll a gyerekek rendelkezésére. Télen pedig a helyi általános iskola tornatermében edzhetnek. A fejlesztések érdekében a TAO-pályázat keretein
belül a sportszervezet egy új műfüves pályát kíván felépíteni a füves pálya mellett, valamint a pályához tartozó régi öltözőépület helyett egy új, korszerű öltözőépületet
is építtet.

Martonvásáron a sportolóifjúság tömegbázisa folyamatosan nő. A létszám-növekedés folytonosságának biztosítása érdekében, valamint a fent említett magas
színvonalú szakmai munka fenntartásához is elengedhetetlenül szükségesek az infrastrukturális fejlesztések, hogy a már meglévő szakmai színvonalhoz a körülmények
is fel tudjanak zárkózni. A megfelelő környezet jó alap lehet a gyerekek folyamatos fejlődéséhez. A MartonSport Kft. korszerű létesítményhátteret kíván biztosítani a
labdarúgás utánpótlásához, hogy az elkövetkezendő években, akár évtizedekben ne legyen akadálya a tehetségek kibontakozásának. A jelenlegi füves
labdarúgópálya mellett kerül kialakításra a TAO-pályázat keretein belül egy műfüves pálya világítással, valamint a régi öltöző épület helyére egy új, a mai elvárásoknak
megfelelő öltöző épület kerül. A Mustang SE jogutódjaként működő MartonSport Kft. jelenleg 5 korosztályban 76 gyerekkel foglalkozik, ezért is lényeges, hogy a
korábbinál magasabb színvonalú lehetőségeket biztosítsanak az edzésekhez, mérkőzésekhez. Az építés jövő év tavaszán kezdődik, a tervek szerint a műfüves pálya
és az öltözőépület felépítése a 2015/2016-os szezon kezdetére be is fejeződik, így az új idényt már az új pályán kezdhetik meg az utánpótlás csapatok. Jelenleg minden
utánpótlás-korosztállyal egy szakember foglalkozik Martonvásáron. Patkós Csaba 2014. márciusáig a Mustang SE keretén belül, azóta pedig a MartonSport Kft.-vel
karöltve edzi az utánpótlás csapatokat magas színvonalon, hiszen az elmúlt esztendő legjobb utánpótlás edzőjének választották Fejér megyében. Azonban a
folyamatosan növekvő létszám okán szükségessé vált egy újabb szakember felvétele a sportszervezethez, hogy a jól képzett szakemberek száma is növekedhessen
a gyermekek létszámával párhuzamosan.

Bár a MartonSport Kft. idén alakult, de természetesen Martonvásáron eddig is nagy hangsúlyt fektettek az utánpótlásra. A Mustang SE jogutódjaként 5 korosztályban
összesen 76 gyerek nevelésével foglalkozik jelenleg a sportszervezet. A 2014-2015-ös TAO pályázat keretein belül pályázandó fejlesztések megvalósulásának ideje a
2014-2015-ös szezon, valamint az infrastrukturális fejlesztések tekintetében az azt követő nyár. Az új pálya kivitelezése, a kötelező eljárások, közbeszerzések és az
időjárási körülmények miatt 2015. év áprilisában kezdődik. Mivel a pálya és az öltöző elkészülése az utánpótlás nevelés területén zajló munka folyamatosságának egyik
alapfeltétele, ezért az építéseket a 2015/2016-os szezon elejére már befejezik. Így a tervek szerint a műfüves pályát és az öltöző épületet 2015. év augusztusában
adják át használatra az utánpótlás-csapatoknak.
Jelenleg egy szakember foglalkozik valamennyi korosztállyal az utánpótlás-nevelés területén. A folyamatosan növekvő létszám miatt pedig szükségessé vált egy újabb
szakember foglalkoztatása, így a 2014-2015-ös idénynek két UEFA "B" licenccel rendelkező edzővel vág neki a MartonSport Kft, valamint az ő munkájukat, illetve a
beruházásokat koordináló munkatárssal. A három fő munkabérét is TAO-támogatásból tervezi fedezni a MartonSport Kft.

Ahogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejlesztési Stratégiájában is megtalálható, az egyik legfontosabb cél a megfelelő háttér megteremtése, az infrastruktúra
kialakítása, fejlesztése, kommunikáció információáramlás biztosítása. Ez utóbbi miatt már létrehoztuk a Kft. honlapját is. (www.martonsportkft.hu) Ezzel összhangban
kívánja létrehozni, új, műfüves labdarúgópályáját a MartonSport Kft., hogy a különböző korosztályos csapatok még kedvezőbb körülmények között edzhessenek,
fejlődhessenek. Az öltöző épület kibővítése és felújítása szintén ezen célokat szolgálja. Ahogy sok helyen Magyarországon, úgy Martonvásáron is az önkormányzat az
egyik legnagyobb támogató a sport, azon belül pedig a labdarúgás terén. A Mustang SE-t és az Olimpia DSE-t magába tömörítő MartonSport Kft. többségi tulajdonosa
is Martonvásár Önkormányzata, melynek köszönhetően a város vezetése még hatékonyabban tudja támogatni a helyi sportéletet. Az oktatás és a mindennapos
testnevelés is kiemelt szerepet kap Martonvásár önkormányzatánál. Ennek kézzel fogható jele, hogy a műfüves labdarúgópályát és az öltöző épületet érintő beruházás
mellett az iskolát, valamint annak tornatermét is átépíti, bővíti a település, ezzel elősegítve, hogy a gyermekek a mindennapok során is megfelelő időt tölthessenek
mozgással és még nagyobb kedvet kapjanak ahhoz, hogy a MartonSport Kft. utánpótlás csapataiban szerepeljenek. Ahogy fentebb is olvasható, Martonvásár központi
szerepet tölt be a térség labdarúgó utánpótlásában. Megyei alközpontként és a Bozsik-program körzeti szervezőjeként Martonvásárnak nagy szüksége van egy
korszerű, az igényeknek megfelelő műfüves labdarúgópályára, valamint egy hozzátartozó kiszolgáló épületre, hogy eddigi eredményes munkáját még magasabb
színvonalon folytathassa a térségben.

Mint minden építési beruházás, így a műfüves labdarúgópálya építése és az öltöző épület építése is új, ideiglenes munkahelyeket teremt a városban és a város
környéki településen élő emberek számára. Továbbá az újonnan felépült létesítmények karbantartását, használatának rendszerezését ellátó és felügyelő tisztségekbe
újabb, hosszú távú munkahelyeket teremt a MartonSport Kft. a beruházásnak köszönhetően. A gazdasági fellendülést is segíti egy-egy ekkora horderejű beruházás, ami
nem csak Martonvásár településre, de annak vonzáskörzetére is komoly hatással lesz. A magasabb színvonalú infrastruktúrának köszönhetően tovább emelkedhet a
labdarúgó utánpótlásban edződő gyerekek száma, akik az egészséges életmód megőrzését, a szabadidő hasznos eltöltését választhatják iskolaidő után. Ez a tény, a
gazdasággal egyetemben nem csak Martonvásárt, de vonzáskörzetét is érintheti, ugyanis jelenleg is járnak át a környező településekről sportolni gyermekek és
felnőttek egyaránt. A pálya kihasználtsága a szezon alatt megfelelő lesz, hiszen az utánpótlás minden korosztályának edzései és hazai mérkőzései itt kerülnek
lebonyolításra. A pálya tulajdonosa, a MartonSport Kft. azonban lehetővé teszi a pálya bérlését helyi, illetve területi amatőr bajnokság, kupák, egy napos labdarúgó
események lebonyolításához, illetve saját maga is szervez ilyen jellegű eseményeket, ezzel is hozzájárulva a helyi sportélet fellendítéséhez. A helyi és területi amatőr
labdarúgó eseményeken lehetőség nyílik egy-egy tehetséges labdarúgó felfedezésére, aki addig nem sportolt egyesületi szinten és be lehet vonni őt az utánpótlás
nevelésbe.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi
munka óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Öltöző épület építése 70 % 190 000 000 Ft

nagyméretű műfüves pálya 70 % 140 000 000 Ft

parkolóépítés 70 % 75 000 000 Ft

A műfüves pálya és az öltöző épület megtervezése70 % 15 000 000 Ft

A telek megvásárlásása ahol a beruházás készül70 % 200 000 000 Ft

620 000 000 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

189 890 418 Ft 443 077 641 Ft 632 968 058 Ft

189 890 418 Ft 443 077 641 Ft 632 968 058 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

3

nagyméretű műfüves pálya

2462
Martonvásár
Sporttelep utca
hrsz. 274 274 45.409 m2

Új ingatlan beruházások részletezése

Öltöző épület építése

nagyméretű műfüves pálya

parkolóépítés

A műfüves pálya és az öltöző épület megtervezése

A telek megvásárlásása ahol a beruházás készül

Tárgyi beruházások részletes indoklása

5 korosztály műfüves egész pálya 22 76

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

3 1 2

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

T.i.     Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett időpontja          

U.f. É.k.
en.

2014/15 öltöző ép. 2015-08-20

2014/15 pálya ép. 2015-08-20

2014/15 egyéb 2015-08-20

2014/15 tervezési díj 2014-12-10

2014/15 ingatlanvásárlás 2014-12-10

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás megnevezése
                                                  

Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá
m

Mérete Használat
jogcíme

M.j.

2014/15 Nagy mf.p. Saját

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15 A jelenlegi, kicsi és elavult, rossz állapotú öltöző épület helyett szükséges egy új kiszolgáló épület kialakítása, hogy a helyi és
Martonvásárra látogató csapatokat megfelelő színvonalon szolgálhassa ki a város.

2014/15
A Bozsik-program körzeti szervezőjeként, valamint Fejér megye egyik alközpontjaként elengedhetetlen, hogy Martonvásár
rendelkezzen egy korszerű, az igényeknek megfelelő műfüves labdarúgópályával. Mindemellett így az időjárási körülmények sokkal
kevésbé korlátozzák a megfelelő edzésmunkát és a füves pálya fenntarthatóságát is megkönnyítik.

2014/15
Sok gyermeket a szüleik hoznak-visznek edzésekre, illetve meg is tekintik az edzéseket, így számukra biztosítani kell egy területet,
ahol járműveiket leparkolhatják. Emellett az egynapos eseményekre érkező csapatok, vendégek részére is szükséges a parkoló
kialakítása.

2014/15 A műfüves pálya, a parkoló, a világítás és a kiszolgáló épület építészeti terveinek elkészítése.

2014/15 A nagy füves labdarúgópálya melletti terület, valamint az öltöző épület még nem a MartonSport Kft. tulajdona, azonban a tulajdonos
Önkormányzat szándéknyilatkozatát a terület eladásáról a MartonSport Kft. részére csatoltuk a pályázat mellékleteként.

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme I.v. Bérleti díj

Ft/óra
I.v.

h.
M.j.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15-es bajnoki évad

1

1

1

1

1

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzés

U15 Megyei I
Mustang SE-
től átkerülő
csapat.

U14 Bozsik egyesületi
Mustang SE-
től átkerülő
csapat.

U13 Bozsik egyesületi
Mustang SE-
től átkerülő
csapat.

U11 Bozsik egyesületi
Mustang SE-
től átkerülő
csapat.

U9 Bozsik egyesületi
Mustang SE-
től átkerülő
csapat.

U7 Bozsik egyesületi
Mustang SE-
től átkerülő
csapat.

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

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



12

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

1159 4 12 150 000 Ft 42 000  Ft 2 304 000  Ft

1612 4 12 150 000 Ft 42 000  Ft 2 304 000  Ft

technikai vezető 8 12 150 000 Ft 42 000  Ft 2 304 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

3 10

3 17

4 18

6 22

6 10

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

0  Ft

0  Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0  Ft

0 Ft

6 912 000  Ft

0 Ft

6 912 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

697 477 Ft 6 277 296 Ft 6 974 773 Ft

697 477 Ft 6 277 296 Ft 6 974 773 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

1612

technikai vezető

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak
okát.

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Edző Normál

2014/15 Igen Edző Normál

2014/15 Igen Egyéb Normál

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

1159 UEFA "B" ffi. U9

1159 UEFA "B" ffi. U11

1159 UEFA "B" ffi. U13

1612 UEFA "B" ffi. U14

1612 UEFA "B" ffi. U15

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költsé
g

Kategória

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció
megnevezése      

Indoklás

2014/15 A labdarúgó utánpótlásban résztvevő gyerekek létszáma és várható növekedése indokolja egy új edző foglalkoztatását.

2014/15 Az utánpótlás csapatok érdekében megpályázott beruházások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására szükség van
egy főre, aki a MartonSport Kft. mindennapi működése mellett a beruházásokat is hatékonyan kézben tudja tartani.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



8 537 282 Ft 8 866 189 Ft

8 537 282 Ft

Közreműködői költségek

4 493 549 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

0 Ft 0 Ft

12 968 058 Ft 0 Ft

62 773 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

13 030 831 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem.
díj

2014/15
Pályázat elkészítése, szükséges dokumentumok, engedélyek beszerzése, kapcsolattartás.
Nyertes pályázat esetén a kivitelezés dokumentációjának elkészítése, az elszámolás és
szükséges beszámolók elkészítése. Tárgyi jellegű

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



1 2 100.0  %

1 2 100.0  %

1 3 200.0  %

1 2 100.0  %

120 700 483.3  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 10 0.0  %

Utánpótlásban résztvevők Fő 76 90 18.4  %

0.0  %

0.0  %

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

Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Martonvásár  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 



Ügyiratszám : be/SFP-7428/2014/MLSZ

Alulírott  Tóth Balázs, 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

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

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(60 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 60 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

443 077 641 Ft 12 968 058 Ft 189 890 418 Ft 632 968 059 Ft

6 277 296 Ft 62 773 Ft 697 477 Ft 6 974 773 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

449 354 937 Ft 13 030 831 Ft 190 587 895 Ft 639 942 832 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

443 077 641 Ft 12 968 058 Ft 189 890 418 Ft 632 968 059 Ft

6 277 296 Ft 62 773 Ft 697 477 Ft 6 974 773 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

449 354 937 Ft 13 030 831 Ft 190 587 895 Ft 639 942 832 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Képzési feladatok támogatása
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