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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: BONYHÁD-BÖRZSÖNY SPORTEGYESÜLET
A kérelmező szervezet rövidített neve: BONYHÁD-BÖRZSÖNY SE
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 1760 
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: 1 9 2 3 2 8 7 4 - 1 - 1 7

Bankszámlaszám: 7 1 8 0 0 0 1 3 - 1 1 3 0 5 7 6 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
7 1 5 0

BONYHÁD(helység)

BÖRZSÖNY u.
(út, utca)

15.(házszám)

3620-571-6139
Telefon:

www.bonyhadbfc.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
7 1 5 0

BONYHÁD(helység)

FAZEKAS M. UTCA
(út, utca)

4.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: CSOBOT ZOLTÁN
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

3620-961-2248
Mobiltelefonszám:

bbse@freemail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: BÖLCSFÖLDI ZOLTÁN

3620-571-6139
Mobiltelefonszám:

bbse@freemail.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-5429/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

Megye II. oszt.
Egyéb Up

- 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

1.2 MFt 4.1 MFt 1.2 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.1 MFt 0.15 MFt 0.2 MFt

6.97 MFt 10.4 MFt 11.5 MFt

1 MFt 1.1 MFt 1 MFt

9.27  MFt 15.75  MFt 13.9  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 0 MFt

1.607 MFt 1.6 MFt 1.2 MFt

3.448 MFt 2.3 MFt 6.6 MFt

2.245 MFt 1.65 MFt 4.5 MFt

1.967 MFt 10.2 MFt 1.6 MFt

9.27  MFt 15.75  MFt 13.9  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

6.2 MFt 4.2 MFt 11.5 MFt

1.67 MFt 1.6 MFt 1.2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-5429/2014/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-5429/2014/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-5429/2014/MLSZ

A

Bonyhád-Börzsöny Sportegyesület az MLSZ égisze alá tartozó mindhárom "sportággal" (labdarúgás, strandlabdarúgás, futsal) foglalkozik. Egyesületünk a nehéz anyagi
helyzete közepette a TAO támogatással kívánja elősegíteni napi működését - főleg az utánpótlás-nevelés területén - és a létesítményhelyzetének javítását. A
szervezetet "működtetők" egytől egyig TÁRSADALMI MUNKÁBAN végzik tevékenységüket, így dolgoznak vezetőink, edzőink, segítőink, sőt néha idejükön kívül a pénzüket
is áldozzák az egyesület működése, fennmaradása érdekében. Játékosaink felkészítését szakképzett edzők végzik.
A sportfejlesztési programjaink eredménye már érzékelhető, ezt várjuk az idei kiírástól is. Pontokba szedve mutatnánk be az egyes területeket.
1., Labdarúgás. A Tolna M-i II. osztályban szerepelünk felnőtt és ifjúsági (U21) csapattal. A támogatási rendszernek is köszönhetően csapataink felkészítése sikeres volt,
ami az eredményeinkben is megmutatkozik. A felnőtt középcsapat, jelenleg a 7. helyen áll, viszont az U21 a korábbi 8. hely után tavaly 3. helyen végzett, idén a bajnoki
címért harcol. A létesítményünk adott, a sporttelepet hosszútávra kaptuk meg használatra a tulajdonos önkormányzattól, katasztrofális helyzetén pályafelújítással és
az öntözés megoldásával javítunk a folyamatban lévő programunkban, jelenleg karbantartó gépet és eredményjelzőt szeretnénk beszerezni. Szeretnénk bekapcsolódni
a Bozsik programba, több korosztállyal. 
2., Strandlabdarúgásban jó eredményeket tudunk felmutatni. Felnőtt csapatunk évek óta az ország legjobbjai közé tartozik Bonyhád BFC néven, 2013.évben bajnoki
ezüstérmes, több válogatott játékossal. U19-es csapatunk 2013-ban MAGYAR BAJNOK lett, míg az U17-es gárdánk ezüstérmet, újonnan alakított U15 együttesünk pedig
bronzérmet szerzett az országos bajnokságon. Az idei évben U13, U11 korosztályokban is elindítjuk a gyerekek képzését, sőt a női csapatunk is szervezés alatt van. A
strandlabdarúgás fejlődéséhez adott a nemzetközi előírásoknak megfelelő strandfoci pálya, melyet bérlünk. A létesítmény sikeresen adott otthont a válogatott
edzőtáborának, amatőr és országos utánpótlás bajnokságnak.
3., Futsalban a felnőtt csapat versenyeztetésére továbbra sincs fedezet, a Bonyhád Városi Sportcsarnok pedig nem alkalmas felnőtt bajnoki mérkőzések rendezésére,
de a TAO rendszernek köszönhetően újraélesztettük e téren is magunkat, U11, U13 és U15 korosztályokkal részt veszünk a megyei bajnokságban és futsal tornákat
szervezünk, melyek igen sikeresek.

Ingatlan beruházást nem tervezünk.

A

projekt időtartalma egybeesik a 2014/2015. évi bajnoki szezonnal, programunkat ennek megfelelően építettük fel, elősegítendő csapataink sikeres felkészítését, a
működés, versenyeztetés folyamatosságát, a beszerzések által pedig a minőségi munkához szükséges háttér megteremtését mind létesítmény, mind felszerelések,
eszközök tekintetében.
Az előminősítéses pályázaton elnyert pályakarbantartó gépet, fűnyíró traktort, valamint a mobil eredményjelzőt a lehető leghamarabb szeretnénk beszerezni. Amint a
támogatás megérkezik számunkra a beszerzéseket lebonyolítjuk, várhatóan 2014. november 30-ig bezárólag.
Az utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímen igényelt támogatások időtartalma, ütemterve:
1.,Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése, Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése 2015. januárjában kezdődhet meg, a támogatás beérkezését követően.
A beszerzések onnantól folyamatosan történnek, várható befejezés 2015. június. 
2., Személyszállítási költségek: labdarúgó, futsal és strandlabdarúgó bajnoki mérkőzések időpontjai szerint folyamatosan 2014. júliustól 2015. júniusáig. 
3., Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
A sportcsarnokok esetében 2014. szeptemberétől áprilisig. A futsal utánpótlás az iskolakezdéssel együtt a felkészülést is elkezdi a következő bajnoki szezonra, így
először számukra kell termet biztosítanunk. A labdarúgók téli teremedzéseit az időjárás függvényében novembertől szoktuk tartani február végéig. A strandlabdarúgó
pályát május, június, július, augusztus hónapokban béreljük, biztosítandó csapataink felkészülését, esetenként rendezvények lebonyolítását. 
4., Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége.
A bajnoki mérkőzések függvényében a bajnoki év alatt folyamatosan, mind a labdarúgók, mind a futsalosok, mind a strandlabdarúgók tekintetében. Tervezzük
edzőtábor szervezését is, amennyiben lesz rá fedezet.

Sportfejlesztési programjaink folyamatosan illeszkednek a szakszövetségi stratégiához, mivel elsősorban a tömegesítést tartjuk szem előtt, legfőképpen az
utánpótlás-nevelés területén. Igaz ez mind a labdarúgás, mind a futsal, mind a strandlabdarúgás tekintetében. A TAO rendszernek, sportfejlesztési programjainknak
köszönhetően mindhárom esetben folyamatosan bővül utánpótlás bázisunk, de terveink között szerepel a felnőtt és főleg az utánpótlás játékosok, csapatok számának
folyamatos növelése továbbra is. 
Labdarúgásban a programok révén az U19-es csapatunk helyzete stabilizálódott, létszáma növekedett. Szeretnénk bekapcsolódni a Bozsik programba, valamint
terveink között szerepel az U16-os csapat létrehozása. Rendszeresen foglalkozunk a börzsönyi fiatalokkal 7 éves kortól és ha versenyeztetésük még nem is, legalább
képzésük megoldott.
Strandlabdarúgás területén 2012-ben létrehoztuk az U19-es és U17-es csapatunkat, 2013-ban U15-öt, 2014-ben az U13, U11 felállítása és versenyeztetése a cél,
valamint a női gárda. 
Futsalban 2013-ban léptünk nagyot előre, U15, U13 és U11 korosztályokkal veszünk részt a bajnokságokban.
Egyesületünknél törekszünk arra, hogy igazi "családias" hangulat legyen, másra anyagiak hiányában nem is alapozhatnánk. Legtöbbször a csapattagok toborozzák
számunkra a játékosokat ismeretségi körükből, családjukból, akiknek aztán megtetszik a kialakított légkör, azokat be tudjuk vonni a sport, a foci világába. Arról sem
feledkezünk meg, hogy mindez csak akkor működik, ha a hölgy partnereket, feleségeket is meg tudjuk nyerni az ügynek, ezért rendezvényeinkre rendszerint őket is
meghívjuk, így lesz teljes a "börzsönyi focicsalád".
A 2013/2014. évi és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat:
A már megvalósult és megvalósítás alatt álló programjainkban elsősorban az U19-es labdarúgó csapatunkhoz kapcsolódó beszerzéseket (sportfelszerelés,
sporteszköz, stb.) helyeztünk előtérbe, az ő versenyeztetésükkel kapcsolatos egyéb költségek (utazás, bérleti díj, stb.) élveztek prioritást. E mellett a legsürgősebb
tárgyi eszköz beszerzéseket eszközöltük és végrehajtunk egy a minőségi munkához elengedhetetlen létesítmény-fejlesztést. 
Jelen programunkban az új csapataink helyzetének javításán van a fő hangsúly, de az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségeink ez évben is aktuálisak.

A

sport társadalmi szerepe, hatása kiemelkedő. Különösen manapság, amikor a gyerekeket megannyi egyéb dolog csábítja el az egészséges életmódtól. Az egyesületen
belüli sportolási lehetőség biztosítása pedig még a tömegsport rendezvényeknél is nagyobb súllyal bír, hiszen közösségépítő szerepet is betölt egyúttal. Az adott
közösségen belül, a csapategység révén eltűnnek az etnikai és társadalombeli különbségek, egy jó gárdában megférnek egymás mellet a gazdag és szegény, vagy a
roma és nem roma fiatalok, sőt életre szóló barátságok alakulnak ki közöttük, ellentétben az élet más területével. Börzsönyben ráadásul a foci az egyetlen szórakozási
lehetőség a "kocsmázáson" kívül, akár a játékosok, akár a nézők számára.
A támogatási időszak egybeesik a 2014/2015. évi bajnokság idejével. Célunk nem is lehet más, mint folytatni a munkánkat annak érdekében, hogy Magyarország
számára egyre több egészséges, szellemileg értékes embert neveljünk ki, kulturált szórakozási lehetőséget kínáljunk a börzsönyi és környékbeli fiatalok számára. 
Azt várjuk, hogy a támogatás segítségével vonzóbbá tudjuk tenni egyesületünket a sportolni vágyó fiatalok számára, vagy éppen a sport helyett eddig egyéb
szórakozást választók számára. Mindezek társadalmi hatása egyértelmű. A gazdasági helyzetünk stabilizálódásától egész rövid időn belül azt várjuk, hogy a nálunk
sportoló fiatalok száma megnő, a sportoló gyerekek családjának terhei csökkenek és nem pénzkérdés lesz, hogy a gyerek sportoljon-e. Ez valószínűleg egyúttal az
eredményeink javulását is magával hozza majd, sőt az egyéb fejlesztések révén a közönségünket is jobban ki tudjuk majd szolgálni, a kettő együtt pedig a nézőszám
emelkedésében is meg kell mutatkozzon.
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-5429/2014/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.



1 1 készlet 1 397 000 Ft 1 500 000 Ft 10 000 000 Ft 1 397 000  Ft

1 1 darab 234 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft 234 000  Ft

1 631 000 Ft

Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek

9 10

0 Ft

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

499 795 Ft 1 166 189 Ft 1 665 985 Ft

499 795 Ft 1 166 189 Ft 1 665 985 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 1 2

Bonyhád Városi Sportcsarnok

7150
Bonyhád
Madách utca
1. 1731 35x25 24 5 700 Ft6

Strandlabdarúgó pálya Bonyhádi Termálfürdő

7150
Bonyhád
Deák F. utca
10/D. 7510 36x28 32 6 350 Ft4

BÁI Vörösmarty Ált.Isk. Tornacsarnok

7150
Bonyhád
Szent I. utca
7. 1289 35x25 12 5 500 Ft4

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

Ügyiratszám : be/SFP-5429/2014/MLSZ

Pálya típusa Beruházás típusa                    Menny. Max.
elsz.
menny.

Menny.
egység

Egységár         Max. elsz.
egységár        

Max. elsz. össz. Összeg            

Nagy f.p. Játéktér/pályakarbantartó gépek, kieg.

Nagy f.p. Funkcionalitás/kijelző beszerzés

Összegzés:

Összesen

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.

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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.

Edzőcs. Bérlet

Egyéb Bérlet

Edzőcs. Bérlet

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

BONYHÁD-BÖRZSÖNY SE 1

2014/15-es bajnoki évad

1

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

BONYHÁD-BÖRZSÖNY SE 1

BONYHÁD-BÖRZSÖNY SE 1

BONYHÁD-BÖRZSÖNY SE 1

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-5429/2014/MLSZ

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

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U21 Megyei II Megyei II

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

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U13 Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

ffi. futsal U15 Megyei Megyei

ffi. futsal U13 Megyei Megyei

vegyes futsal U11 Megyei Megyei

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

mez nadrág sportszár 45 19 000 Ft 855 000  Ft

mez nadrág 15 17 000 Ft 255 000  Ft

kapusmez nadrág sportszár 6 25 000 Ft 150 000  Ft

kapusmez nadrág 2 23 000 Ft 46 000  Ft

kapuskesztyű 8 15 000 Ft 120 000  Ft

szereléstáska 4 25 000 Ft 100 000  Ft

sporttáska 75 8 000 Ft 600 000  Ft

edzőmelegítő 75 20 000 Ft 1 500 000  Ft

edzőpóló 75 5 000 Ft 375 000  Ft

törölköző 75 6 000 Ft 450 000  Ft

sportfelszerelés feliratozás számozás 143 4 500 Ft 643 500  Ft

fagyasztó 20 2 700 Ft 54 000  Ft

bemelegítő krém 70 5 000 Ft 350 000  Ft

mérkőzéslabda 1 30 000 Ft 30 000  Ft

stoplis focicipő 15 15 000 Ft 225 000  Ft

labda 10 10 000 Ft 100 000  Ft

sipcsontvédő 15 6 000 Ft 90 000  Ft

futsal mérkőzéslabda 3 20 000 Ft 60 000  Ft

futsal edzéslabda 30 10 000 Ft 300 000  Ft

strandlabdarúgó mérkőzéslabda 2 20 000 Ft 40 000  Ft

strandlabdarúgó edzéslabda 10 10 000 Ft 100 000  Ft

strandlabdarúgó kapuháló 1 50 000 Ft 50 000  Ft

strandlabdarúgó zászlókészlet 1 50 000 Ft 50 000  Ft

strandlabdarúgó pályavonalkészlet 1 50 000 Ft 50 000  Ft

bólyák 20 3 000 Ft 60 000  Ft

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Bonyhád Városi Sportcsarnok 24 5 700 Ft 6 820 800  Ft

Strandlabdarúgó pálya Bonyhádi Termálfürdő 32 6 350 Ft 4 812 800  Ft

BÁI Vörösmarty Ált. Isk. Tornacsarnok 12 5 500 Ft 4 264 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Bonyhád Városi Sportcsarnok

Strandlabdarúgó pálya Bonyhádi Termálfürdő

BÁI Vörösmarty Ált. Isk. Tornacsarnok

Bérleti díjak indoklása

Ügyiratszám : be/SFP-5429/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 pár Pályatartozék

2014/15 szett Pályatartozék

2014/15 szett Pályatartozék

2014/15 db Sporteszköz

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)

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

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 sportcsarnok

2014/15 egyéb

2014/15 sportcsarnok

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

A Bonyhád Városi Sportcsarnokot egyrészt labdarúgó csapataink téli felkészülésekor szoktuk bérbe venni, másrészt futsal U11, U13, U15 gárdánk
itt edz rendszeresen és hazai mérkőzéseit is itt játssza.
A Bonyhádi Termálfürdő strandlabdarúgó pályáját strandlabdarúgó csapataink (U19, U17, U15) edzéseinek megtartásához béreljük elsősorban, de
mind futsalosaink, mind a labdarúgó utánpótlás szívesen edz ott nyaranta.
A BÁI Vörösmarty Általános Iskola tornacsarnokát akkor szoktuk igénybe venni, ha a Bonyhád Városi Sportcsarnok foglalt, így ott az edzéseinket
nem tudjuk megtartani.



6 249 500  Ft

404 000  Ft

1 100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 897 600  Ft

1 500 000 Ft

0  Ft

0 Ft

11 151 100 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

1 146 053 Ft 10 314 480 Ft 11 460 534 Ft

1 146 053 Ft 10 314 480 Ft 11 460 534 Ft

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

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:

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-5429/2014/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



23 323 Ft 23 323 Ft

206 289 Ft 206 289 Ft

229 612 Ft

Közreműködői költségek

114 807 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

34 985 Ft 0 Ft

309 434 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

344 419 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-5429/2014/MLSZ

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

Maximum
közrem.
díj

2014/15

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- 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 jellegű

2014/15

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- 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

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:



5 7 40.0  %

3 5 66.7  %

1 2 100.0  %

0 1 0.0  %

0 0 0.0  %

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.)

strandfoci U19 16 18 12.5  %

0 0 0.0  %

strandfoci U17 14 18 28.6  %

0 0 0.0  %

strandfoci U15 futsal U15 26 30 15.4  %

U21 fő labdarúgás U21 25 26 4.0  %

U13 fő futsal U13 13 26 100.0  %

U11 fő futsal U11 14 26 85.7  %

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

Ügyiratszám : be/SFP-5429/2014/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-5429/2014/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: BONYHÁD  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 



Ügyiratszám : be/SFP-5429/2014/MLSZ

Alulírott  CSOBOT  ZOLTÁN, 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)
(25 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 166 189 Ft 34 985 Ft 499 795 Ft 1 665 984 Ft

10 314 480 Ft 309 434 Ft 1 146 053 Ft 11 460 533 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 480 669 Ft 344 419 Ft 1 645 848 Ft 13 126 517 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 166 189 Ft 34 985 Ft 499 795 Ft 1 665 984 Ft

10 314 480 Ft 309 434 Ft 1 146 053 Ft 11 460 533 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 480 669 Ft 344 419 Ft 1 645 848 Ft 13 126 517 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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