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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

A kérelmező szervezet rövidített neve

LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Gazdálkodási formakód

569

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

3963

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Egyéb

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Alközpont

Adószám

18354861-1-03

Bankszámlaszám

10918001-00000052-15880007

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6500

Város

Baja

Közterület neve

Pásztor

Közterület jellege

utca

Házszám

51

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely
címével
Irányítószám

6500

Város

Baja

Közterület neve

Pásztor

Közterület jellege

utca

Házszám

51

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 300 09 34

Fax

Honlap

www.labdarugasupalapitvanybaja.hu

E-mail cím

nagy.gyorgy.ovb@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Nagy György Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Kuratoriumának Elnöke

Mobiltelefonszám

+36 30 300 09 34

E-mail cím

nagy.gyorgy.ovb@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Goretich Krisztián

2018-07-12 09:35

Mobiltelefonszám
+36 30 270 63 57

E-mail cím
gorofoci@gmail.com
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi szá
m

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

Petőfi-sziget Rónai Sándor
műfüves pálya

Nagy mf.p

6500
Baja
Március 15.
Sétány 12.

HRSZ:5315/4

105x60

Bérelt

50

7 620 Ft

10

Nem

Petőfi-sziget Márity István
füves pálya

Nagy f.p.

6500
Baja
Március 15 sétány
12

HRSZ:5315/7

105X60

Bérelt

50

3 810 Ft

7

Nem

Baja Vasvári P.u.Bence István
műfüves csarnok

Edzőcs.

6500
Baja
Vasvári Pál. u.
14

HRSZ:3348

40X20

Bérelt

40

2 540 Ft

8

Nem

Baja Vasvári P.u.Márton Kft

Kicsi mf.p.

6500
Baja
Vasvári Pál u.
14

HRSZ:3383

40X20

Bérelt

10

5 080 Ft

5

Nem

Bajaszentistváni focipálya

Nagy f.p.

6500
Baja
Koppány u.
0

HRSZ:0627/2

105x60

Egyéb

50

0 Ft

8

Nem

Bajaszentistváni Sportcsarnok

Edzőcs.

6500
Baja
Dózsa Gy út.
131-133

HRSZ:6064

30X15

Bérelt

50

3 810 Ft

5

Nem

Vaskúti focipálya

Nagy f.p.

6521
Vaskút
Aradi u.
35

HRSZ:48

105x60

Egyéb

50

0 Ft

9

Nem

Vaskút műfüves focipálya

Kicsi mf.p.

6521
Vaskút
Aradi u.
35

HRSZ:48

40x20

Egyéb

40

0 Ft

9

Nem

Baja Városi Sporttelep

Nagy f.p.

6500
Baja
Vasvári p. u.
14

HRSZ:3348

105x60

Egyéb

40

0 Ft

9

Nem

Vaskút Sportcsarnok

Edzőcs.

6521
Vaskút
Petőfi S. u.
118

HRSZ:1054

40x20

Bérelt

40

3 000 Ft

5

Nem

Bátmonostor Sportcsarnok

Edzőcs.

6528
Bátmonostor
Petőfi S. u.
2

HRSZ:88

30x15

Egyéb

30

0 Ft

10

Nem

Bácsbokod focipálya

Nagy f.p.

6453
Bácsbokod
Vásárostér sor
1

HRSZ:333

105x60

Egyéb

30

0 Ft

8

Nem

Bácsbokod Sportcsarnok

Edzőcs.

6453
Bácsbokod
Hősök tere
5

HRSZ:232

40X20

Bérelt

30

3 000 Ft

5

Nem

Bácsbokod Óvoda

Kicsi mf.p.

6453
Bácsbokod
Petőfi S. u.
47

HRSZ:1202

20x10

Egyéb

24

0 Ft

5

Nem

Szeremle focipálya

Nagy f.p.

6512
Szeremle
Töltés sor
1

HRSZ:0164/2

105X60

Egyéb

30

0 Ft

8

Nem

Szeremle tornaterem

Edzőcs.

6512
Szeremle
Dózsa Gy u.
45

HRSZ:294

20x10

Egyéb

20

0 Ft

9

Nem

Sugovica Sportiskola

Edzőcs.

6500
Baja
Szt.Antal u.
60

HRSZ:3986

40x20

Bérelt

20

4 500 Ft

5

Nem

Sugovica Sportiskola

Edzőcs.

6500
Baja
Malom u.
10

HRSZ:3047

30x15

Bérelt

20

4 000 Ft

5

Nem

2018-07-12 09:35
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

6 MFt

4 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3 MFt

4 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

40 MFt

42 MFt

45 MFt

Egyéb támogatás

6 MFt

10 MFt

12 MFt

Összesen

55 MFt

60 MFt

68 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

20 MFt

24 MFt

30 MFt

Működési költségek (rezsi)

4,5 MFt

5 MFt

6 MFt

Anyagköltség

2 MFt

2,5 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2 MFt

2 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2 MFt

2,5 MFt

3 MFt

Összesen

30,5 MFt

36 MFt

45 MFt

2018-07-12 09:35
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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

1 687 538 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

14 451 281 Ft

243 615 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

38 907 366 Ft

286 533 Ft

Általános képzés

1 407 035 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2018-07-12 09:35
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az MLSZ adatbankja alapján alapítványunknak több mint 350 játékengedéllyel rendelkező igazolt játékosa van:labdarúgás, futsal, és strandlabdarúgás szakágakban.A Magyar Labdarúgó
Szövetség irányelveit figyelembe véve törekszünk a folyamatos fejlődésre.Az elmúlt évek során Baján és vonzáskörzetében,az MLSZ irányelvei alapján,és a TAO pályázatok segítségével
sikerült egy óriási tömegbázist Baja vonzáskörzetben lévő településeken kiépíteni.Az elmúlt évek feladatai között a következő célkitűzések szerepeltek:Baja város és vonzáskörzetébe
tartozótelepülések tehetséges utánpótláskorú labdarúgó fiataljainak támogatása,s ezzel a labdarúgó utánpótlás biztosításának elősegítése. A labdarúgás népszerűsítése, a gyermekek és
fiatalkorúak körében. Korszerű edzésmódszerek, programok meghonosítása, illetőleg kialakítása,a tehetséges fiatalok támogatása.A gyerekek folyamatos fejlődéséhez igyekszünk biztosítani a
megfelelő színvonalú edzés körülményeket, és eszközöket. A labdarúgás különböző szakágaiban folyamatos játék és versenylehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, hogy a mai kor
követelményeinek megfelelő:gyors,kreatív,a játékhelyzeteket jól megoldó,kezdeményező labdabiztos játékosok váljanak belőlük. Baja, és Baja környékén olyan településeken és
intézményekben sikerült beindítani a gyermek labdarúgást,és az iskolai és az egyesületi Bozsik korosztályokat U7-U13-as korosztályokig ahol ezek még nem voltak megszervezve. A gyerekek
már óvodás kortól megismerkedhetnek a labdarúgással.Az iskolai edzések mellett a gyerekek,a LUA Baja egyesületi edzéseire is folyamatosan járnak: Baján, Bajaszentistvánon, Vaskúton,
Bácsbokodon,Bácsborsódon, Bátmonostoron, Szeremlén, és Dunafalván. Az imént felsorolt településeken a helyi önkormányzatokkal, a labdarúgó egyesületekkel, a helyi óvodákkal és az
általános iskolákkal alapítványunk együttműködési megállapodásokat kötött, a környék utánpótlás-labdarúgásának folyamatos fejlesztésére, felzárkóztatására, és a tehetséges gyerekek
felkutatására.A közös munkának köszönhetően a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány a MLSZ Kecskeméti Régió Alközpontja lett. Baja város és a környék legnagyobb utánpótlás nevelő
egyesülete lett,ahol a gyerekekkel szakképzett edzők foglalkoznak. A tömegesítés után alapítványunknál nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi munka fojtatására, a tehetséges bajai és vidéki
gyerekek közös versenyeztetése, Alközponti edzések bevezetése, Alközponti csapatok versenyeztetése, a gyerekek magasabb szinten történő versenyeztetése.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az elmúlt évek egymásra épülő tervszerű, tudatos munkájának köszönhetően, és a Magyar Labdarúgó Szövetség irányelveit folyamatosan szem előtt tartva a Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítvány Baja és vonzáskörzete legnagyobb utánpótlás egyesülete lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség új utánpótlás-nevelési programjának bevezetésével létrehozta Magyarországon a
Regionális Utánpótlás Központokat, és a hozzájuk tartozó Alközpontokat. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány a Kecskeméti Régióhoz tartozva Baja vezető egyesülete, Alközpontja lett. A
gyerekek folyamatos fejlődése,a környék és a magyar labdarúgás folyamatos fejlesztése, és a kötelező Alközponti előírások miatt az infrastruktúrát szeretnénk fejleszteni, ezen belül is Baján a
Petőfi-szigeten lévő öltözőket, és Bajaszentistvánon található füves pályát szeretnénk felújítani. A kötelező Alközponti előírásoknak megfelelően, egy Alközpontnak rendelkeznie kell 3db füves
pályával amiből 1db villanyvilágításos, 1db villanyvilágításos műfüves pályával, és 1db fedett csarnokkal,valamint korszerű öltöző és kiszolgáló helységekkel. Ezekből jelen pillanat a korábbi
felújításoknak és pályázatoknak köszönhetően elkészült a Bence István műfüves csarnok, a Rónai Sándor nagyméretű műfüves pálya, 2017 szeptemberében elkészült a Petőfi-szigeten a
Rónai Sándor műfüves pálya mellé az új elkerített villanyvilágításos nagyméretű füves pálya. Ide készül el a két pálya közé 2018 év végéig az új öltözőépület, ami az alközponti előírásoknak
megfelelően, orvosi szobát, rehabilitációs helységet, kondicionáló helységet, mosó és tisztító helységeket, edző szülő helységet, tanuló szobát, társalgót, étkezőt,irodákat is tartalmaz majd.
Ennek a a beruházásnak a költségét már a tavalyi 2017/18-as TAO pályázat segítségével megnyertük. Petőfi-szigeti öltözők felújítása 2018 nyarán kezdődne el, és 2018 év végén,vagy 2019
év elején fejeződne be. A másik beruházás Baján a Bajaszentistváni városrészben található nagyméretű füves pálya gyepszőnyegének a felújítását,a pálya locsoló berendezésének
kialakítását, és a pálya körüli kerítés valamint labdafogó háló kialakítását jelentené. A beruházás 2019 év elején kezdődne el,és 2019.06.30.-ig befejeződne. Ezek mind a gyerekek, Baja város,
és a környék labdarúgásának a fejlődését szolgálnák, valamint egyesületi és az intézményi Bozsik tornák mellett a minőségi képzést is elősegítené, valamint az MLSZ új utánpótlás nevelés
koncepciójának a RUK és a MUK központok munkáját nagyon nagy mértékben segítené.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Szakmai programunk a 2013/14/15/16-17-18-as program szerves folytatása. Ebben időszakban indult el az a folyamat melyben az ált. iskolákkal és diák sportegyesületekkel kötött
együttműködési megállapodásnak köszönhetően az iskolákban és az óvodákban megkezdődött a tömegesítés, és a gyerekek a LUA Baja egyesületébe történő irányítása.Így a labdarúgó
edzések vidéki egyesületeknél nemcsak 15 éves kortól kezdődtek el. U16, U19-es csapatai mellett már megjelentek az U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös korosztályok is. 2018.07.20:Elkezdődik a
felkészülés a 2018/19-es bajnoki évre a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U14-U19-es NB2-3as, és megyei bajnokságban nevezett csapatainál.2017.08-tól megkezdődik a Labdarúgás
Utánpótlásáért Alapítvány U7,U9,U11,U13,U15 leány csapatainak az edzései. Az alapítvány augusztusi időszakra Vaskúton napközis focitábort szervez U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös játékosai
számára. 2018.09-től Bajaszentistváni,Gyakorló,Vaskúti,Bátmonostori,Bácsbokodi, és a Szeremlei Általános Iskolákban megkezdődnek a labdarúgó edzések párhuzamosan az egyesületi
edzésekkel. A csapatok megkezdik szereplésüket az egyesületi és az iskolai Bozsik Program keretein belül. 2018.09-től novemberig elkezdődik a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány
U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös csapatainak a versenyidőszaka.Ebben az időszakban az Alapítvány is Bozsik tornákat rendez Vaskúton és Baján. 2017.09-től ha sikerül az Alapítvány által
támogatott edzőknek a felvétel,akkor megkezdik az UEFA licences képzésüket, illetve részt vesznek az MLSZ Felnőttképzési Intézet által szervezett továbbképzési napokon. 2018.11-től
2019.03-ig az Alapítvány csapatai a vidéki önkormányzatoknak köszönhetően sportcsarnokokban, és a bérelt műfüves pályákon folytatják a labdarúgó edzéseket. 2018.12. és 2018.03. között
az MLSZ által szervezett futsal bajnokságokon,illetve a Bozsik futsal tornákon való részvétel. 2019.01 és 03.teremtornák szervezése és teremtornákon való részvétel.2019.02- 03 között TAO
támogatás segítségével megvásárolt sportfelszerelések, sporteszközök kiosztása. 2019.01-től U14-U19-es csapatok megkezdik a felkészülést, a sportcsarnokban és a műfüves pályákon.
2019.01.kisbusz megvásárlása, öltözők pályák felújításának megkezdése. 2019.04-től újra beindul az egyesületi Bozsik Program melynek keretein belül az Alapítvány több Bozsik Tornát
rendez. 2018. júniusában az Alapítvány által szervezett Rónai Sándor emléktorna megrendezése. 2018.06-ban nyári focitábor Baján, strandlabdarúgó bajnokságok kezdete.

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 szövetségi stratégiához programunk több ponton keresztül kapcsolódik.Az MLSZ által megfogalmazott gondolatok, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg a labdarúgással, minél több
képzett edző foglalkozzon utánpótlás neveléssel, alapítványunk ennek a célnak szellemében kötött együttműködési megállapodásokat Baja környéki egyesületekkel, általános iskolákkal és
D.S.E-kel.Az együttműködés célja tömegesítés, labdarúgás népszerűsítése, tehetséges fiatalok kiválogatása,korszerű edzésmódszerek, képzett edzők biztosítása.Előző TAO pályázatoknak
köszönhetően megvásárolt korszerű eszközök és sportfelszerelések segítségével megkezdődött a tömegesítés, labdarúgás megszerettetése.Sikerült elérni a vidéki általános iskolák
segítségével,hogy U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös korosztályok kialakultak (Vaskút,Bácsbokod,Bajaszentistván,Bátmonostor,Szeremle-Dunafalva). Így a vidéki gyerekek nem 14-15 éves
korukban kezdenek el sportolni és versenyezni, hanem korábban elkezdhetik a labdarúgó edzéseket. A tömegesítést azért az általános iskoláknál kezdtük,mert itt egyszerre nagy tömeget
tudtunk elérni.Ezeknek az általános iskolai korosztályoknak a versenyeztetése két fronton kapcsolódik az MLSZ versenyrendszeréhez.Egyrészt a tudnak versenyezni az iskolai Bozsik
Programban,másrészt az egyesületi Bozsik Programban is részt tudnak venni.Sikerült elérnünk hogy az egyesületi edzések mellett az U7-U15-ös korosztályokig bezárólag a gyerekek iskolai
foglalkozásokon is edzenek.Az Alapítvány által támogatott edzők folyamatosan részt vesznek képzéseken,és továbbképzéseken, ezáltal megfelelnek az MLSZ azon előírásának, hogy a
megfelelő végzettségű licence-vel rendelkező edzők dolgozzanak a magyar labdarúgásban. Korszerű ismeretekkel és tudással rendelkező edzők jobban és céltudatosabban tudnak foglalkozni
a jelenkor labdarúgó utánpótlásával. A magasabb osztályú és akadémiai szintű csapatok is az alulról érkező tehetségekből táplálkoznak, és ennek a munkának köszönhetően több fiatal
fejlődése lehet folyamatosabb, és kerülhet magasabb osztályba. Az alközponti munkának köszönhetően sikerül a tehetséges gyerekeket megtalálni kiválasztani,és további fejlődésük
érdekében az alközpontba beigazolni. Akik viszont helyi egyesületeknél maradnak labdarúgó tudásukkal emelhetik az osztály szintvonalát.Az utánpótlással rendelkező falusi csapatokat
könnyebb lesz a saját utánpótlásból érkező játékosokkal feltölteni,és a felnőtt csapatoknak nem kell a utolsó osztályba visszalépni, mert nincs utánpótlásuk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Az MLSZ által kiírt TAO pályázatnak,a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnak és a vele együttműködésben álló egyesületeknek köszönhetően megtörtént a tömegesítés. Egyre több gyerek
kapcsolódott be a közös a munkába,több gyerek ismerkedik meg a labdarúgással. Az előző évek tudatos munkájának köszönhetően a LUA Baja kialakította azt a tömegbázist, és előkészítette
azt a szakmai munkát, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség 2017 januárjától vezetett be az utánpótlás-nevelés fejlődése érdekében létrehozott RUK és Alközpontok munkájához. A L.U.A-Baja
Alapítvány munkájának köszönhetően megjelentek az U7,U9,U11,U13,U14,U15-as korosztályok,és a lányok is bekapcsolódtak a munkába,amelyek Bozsik Programok keretein belül,és a
megyei bajnokságokban tudnak versenyezni.Így teljesül az MLSZ egyik törekvése, több igazolt játékos, és több csapat jelent meg a szövetség versenyrendszerében.A tömegesítésnek
öszönhetően érvényesül a nagy számok törvénye,több tehetséges gyereket találunk a magyar labdarúgásnak.A vidéki,falusi egyesületek nem szűnnek meg, mert alulról építkezve saját
nevelésű játékosait tudják beépíteni a helyi felnőtt csapatba. A vidéki emberek egyik szórakozási lehetősége a foci megmarad.Az általános iskolák,és diák sportegyesületek
támogatásával(sporteszközök,sportfelszerelések,versenyeztetés) nagy tömeget tudunk egyszerre a labdarúgásnak megnyerni.Megtörténik a kiválasztás a tehetségek a L.U.A-Baja csapataiba,
illetve az Alközpontba való irányítása.A gyerekek korábban ismerkednek meg a labdarúgással.Ha nem is lesz mindenkiből sportoló, élsportoló megmaradhat későbbiekben a labdarúgásnak,
mint támogató, vagy mint lelkes szurkoló.Az edzőképzésnek köszönhetően képzettebb edzők foglalkoznak a gyerekeinkkel,ezért fejlődésük tudatosabb és folyamatosabb lehet.A grundok
hiányát az iskolákban bevezetett labdarúgó edzésekkel próbáljuk meg pótolni.Bicskei Bertalan volt szövetségi kapitány is kiemelte az iskolai sportnak és a labdarúgásnak egymás mellett kell
haladnia,egymást kiegészítve és erősítve.Esetleg probléma lehet, ha a TAO támogatás megszűnik,a tömegesített és új korosztályokkal rendelkező utánpótlást nehéz lesz fenntartani, mert
TAO-nak köszönhetően nagy terhet vettünk le a szülők, egyesületek és önkormányzatok válláról. Alapítványunk ezeket a kockázatokat figyelembe véve folytatja a már megkezdett munkát, és
megpróbálja működéshez a szükséges feltételeket előteremteni, mert a jövő gyermekeinkben van, és szeretnénk ha a magyar labdarúgás folyamatosan fejlődne.
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Pályamunkás, szertáros

Egyéb

Nem
releváns

Normál

60

10

35 000 Ft

7 350 Ft

423 500 Ft

Vér Péterné gondnok, takarítónő

Egyéb

Nem
releváns

Normál

50

9

35 000 Ft

7 350 Ft

381 150 Ft

Zöldkerti Edit takarító és mosónő

Egyéb

Nem
releváns

Normál

50

9

35 000 Ft

7 350 Ft

381 150 Ft

Buszsofőr

Egyéb

Nem
releváns

Normál

50

9

70 000 Ft

14 700 Ft

762 300 Ft

Éber Erik Felnőtt női csapat edző

Edző

UEFA B

EKHO

100

10

118 000 Ft

23 010 Ft

1 410 100 Ft

310

47

293 000 Ft

59 760 Ft

3 358 200 Ft

2018/19 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

Éber Erik Felnőtt női csapat edző

Beszerzés folyamatban

2759

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
1 670 662 Ft

2018-07-12 09:35

Ell. szerv. fiz. díj
16 875 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
1 687 538 Ft

Önrész (Ft)
1 687 538 Ft

Elszámolandó összeg
3 358 200 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
3 375 075 Ft
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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

Benchmark

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszköz

kisbusz (9 fős) új

nincs

db

1

10 700 000
Ft

10 700 000 Ft

Pályakarbantartó gép

gyepszellőztető gép

nincs

db

1

1 220 000 Ft

1 220 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) cipő élőfüves pályához

18 000 Ft

db

16

15 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) széldzseki

14 000 Ft

db

16

8 000 Ft

128 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) sporttáska

15 000 Ft

db

16

6 000 Ft

96 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) mérkőzés mez

10 000 Ft

db

18

5 500 Ft

99 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) mérkőzés nadrág

6 000 Ft

db

18

4 500 Ft

81 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) sportszár

4 000 Ft

db

18

1 200 Ft

21 600 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) szabadidő póló

6 000 Ft

db

16

4 500 Ft

72 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

16

4 500 Ft

72 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edzőmelegítő

13 000 Ft

db

16

10 500 Ft

168 000 Ft

Sportfelszerelés

(FELNŐTT) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

16

4 500 Ft

72 000 Ft

Berendezési eszköz

szárítógép

500 000 Ft

db

3

160 000 Ft

480 000 Ft

Berendezési eszköz

öltöző szekrény

400 000 Ft

db

20

340 348 Ft

6 806 960 Ft
20 256 560 Ft
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány az elmúlt évek tudatos munkájának köszönhetően Baja és térségének legnagyobb utánpótlás egyesülete és
bázisa lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség új utánpótlás irányelvei alapján az MLSZ Kecskeméti Régió Alközpontja lett, és a tömegesítés után egyik
új, és főfeladata a minőségi munka és képzés bevezetése, és a tehetséges gyerekek bevonása, beigazolása az MLSZ LUA Baja Alközpontjába. A
Magyar Labdarúgó Szövetség irányelveit és törekvéseit figyelembe véve sikerült Bajaszentistvánon, Bácsbokodon, Vaskúton, Bátmonostoron,
Szeremlén, és Dunafalván beindítani a gyermeklabdarúgást. Az ügyesebb tehetségesebb gyerekek U11, U13, és U14-es kortól a LUA Baja
csapataiban már közösen edzenek és játszanak. A kisbusz nagy segítség lenne alapítványunk számára a hétvégi tornákra és a közös edzésekre való
elutazáshoz. Az alközponti edzések bevezetésével, illetve a vidéki tehetséges gyerekek további fejlődése érdekében, és a LUA Baja Alközpontba
történő edzésekre könnyebb lenne a vidéki gyerekek bejutása. A kisbusz segítségével a gyerekeket könnyebb lenne összeszedni a különböző
településekről, és újabb településekről tudnának bekapcsolódni a gyerekek a magyar labdarúgás vérkeringésébe, mert nem minden településen van
meg a létszám az egyesületi Bozsik programban való elinduláshoz, és az edzések megtartásához. A kisbusz segítségével minden focizni vágyó
gyerek bekapcsolódhat a magyar labdarúgás vérkeringésébe, és LUA Baja szakmai munkájába. Így a tehetséges gyerekek nem vesznének el, és
további fejlődésük érdekében könnyebben bekapcsolódnak az MLSZ Alközpontok munkájába. A kisbuszt a Magyar Labdarúgó Szövetség által
szervezet edzői továbbképzések alkalmával is tudnánk használni. Alapítványunknál dolgozó 16 edző közös utaztatását is tudnánk biztosítani, valamint
költség hatékonyság szempontjából is lehetne használni a buszt, versenyekre tornákra történő utazások alkalmával. a 2017-es évtől az MLSZ
Kecskeméti Régióban bevezetett U9-U10-U11 alközponti válogatottak edzéseire tudná szállítani a gyerekeket.

gyepszellőztető gép

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány az elmúlt évek tudatos munkájának köszönhetően Baja és térségének legnagyobb utánpótlás egyesülete, és
bázisa lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség irányelveit és törekvéseit figyelembe véve sikerült Bajaszentistvánon, Bácsbokodon, Vaskúton,
Bátmonostoron, Szeremlén, és Dunafalván beindítani a gyermeklabdarúgást, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség Kecskeméti Régió LUA Baja
Alközpontja lett. A tehetséges gyerekek közös edzése Vaskúton és Baján, illetve az alközponti U8/U9-U10-U11-es válogatott edzések szintén Baján
vannak megtartva, a korábbi 2016/17-es év TAO pályázat segítségével, Baján a Petőfi-szigeten megépített új füves pályán. Az elmúlt évek TAO
pályázatából Vaskútra, Bajára, Bácsbokodra, Bajaszentistvánra is sikerült fűnyírótraktort vásárolni, ami nagyban segíti a pályák minőségi javulását, és
karbantartását. Így a gyerekek jó minőségű pályán tudnak focizni. A gyepszellőztető segítségével egyszerre több pálya állapotát is tudjuk
folyamatosan karbantartani, javítani. A jó minőségű pálya nyújtotta előnyöket a gyerekek mellett, a Baja és a környék felnőtt csapatai is folyamatosa
élvezhetik. Valamint Alapítványunk folyamatosan biztosítani tudja a Magyar Labdarúgó Szövetség által támasztott alközponti követelményeket
előírásokat, amelyek a pályák minőségére vonatkoznak. A karbantartott jó minőségű pályáknak köszönhetően, a gyerekek technikai tudása jobb,
biztosabb és gyorsabb lehet, továbbá a a LUA Baja Alközpontban a környék legügyesebb gyerekei számára a további fejlődés lehetősége biztosítva
lesz.

(FELNŐTT) cipő élőfüves
pályához

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) széldzseki

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) sporttáska

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) mérkőzés mez

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) mérkőzés nadrág

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) sportszár

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) szabadidő póló

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) edző nadrág rövid

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló felnőtt női játékosok számára, hogy a hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,
a LUA Baja felnőtt női csapata egységes tudjon megjelenni, és tudjon sportolni.

(FELNŐTT) edzőmelegítő

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál dolgozó edzőknek munkavégzéshez, hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,egységes
megjelenéshez.

(FELNŐTT) edző nadrág rövid

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál dolgozó edzőknek munkavégzéshez, hétvégi tornákon, bajnoki mérkőzéseken való részvételnél,egységes
megjelenéshez.

szárítógép

Alközponti előírásoknak megfelelően 2018 decemberében elkészül a 2017/18-as TAO pályázat által megnyert új öltözőépület. Ebben az új épületben
kialakításra kerül egy minden igényt kielégítő mosókonyha, ahol a LUA Baja utánpótlás csapatainak, és a LUA Baja U9-U13-as alközponti válogatott
játékosainak a felszerelése kerül tisztításra, ebben az új mosókonyhában szeretnénk a szárítógépeket üzembe helyezni. A szárítógépek a téli és a
nyirkos hideg időben is nagy segítséget jelentenek, mert e gyerekek felszerelési könnyebben és gyorsabban száradnak meg.

öltöző szekrény

A Magyar Labdarúgó Szövetség Kecskeméti Régió LUA Baja Alközpontja a 2017/18-as év sikeres TAO pályázatának köszönhetően, megnyerte a
Petőfi-szigeti pályák öltöző épületének teljes átépítését és felújítását. Az új öltözőépület az MLSZ Alközponti előírásainak minden tekintetben megfelel,
az öltözőépület átépítése és felújítása 2018 júniusában kezdődik el, és 2018 év végére befejeződik. Az új öltözőépületben megújulnak az öltözők,
raktárak, a mosókonyha, és az előírásoknak megfelelően, irodák, orvosi szoba, ebédlő, előadóterem, kondicionáló helység, irodák, tanulószoba,
konyha, büfé, kerül kialakításra, és ennek az új öltözőépületnek szeretnénk minden igényt kielégítő bebútorozását kialakítani, megvalósítani.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
14 063 154 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
144 513 Ft

Közreműködői díj
243 615 Ft

Teljes támogatás (Ft)
14 451 281 Ft

Önrész (Ft)
6 193 406 Ft

Elszámolandó összeg
20 500 175 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
20 644 688 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2018-07-12 09:35

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

10

Alközponti fesztivál

Aktív

U7

u7_csapat_2

10

Alközponti fesztivál

Aktív

U7

u7_csapat_3

10

Alközponti fesztivál

Aktív

U9

u9_csapat_1

10

Alközponti fesztivál

Aktív

U9

u9_csapat_2

10

Alközpszti fesztivál

Aktív

U9

u9_csapat_3

10

Alközponti fesztivál

Aktív

U11

u11_csapat_1

10

Alközponti fesztivál

Aktív

U11

u11_csapat_2

10

Alközponti fesztivál

Aktív

U11

u11_csapat_3

12

Régiós fiú B torna

Aktív

U11

u11_csapat_4

10

Régiós Bozsik leány csapat

Aktív

U13

u13_csapat_1

12

Alközponti fesztivál

Aktív

U13

u13_csapat_2

12

Alközponti fesztivál

Aktív

U13

u13_csapat_3

12

Régiós fiú B torna

Aktív

U13

u13_csapat_4

12

Régiós Bozsik leány csapat

Aktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés

Mennyiség

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad)

1

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom)

6

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

10

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

5

Bozsik sportszer csomag vásárlására (2 millió Ft/csomag)

1
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U14

LUA-BAJA - A U14

14

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Bács-Kiskun megye

Aktív

U14

LUA-BAJA - B U14

14

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Bács-Kiskun megye

Aktív

U14

LUA BAJA U14

16

Országos II. 2.

Országos II. 2.

U16

LUA-BAJA U16

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

U15

LUA BAJA U15

16

Országos II. 2.

Országos II. 2.

Aktív
Bács-Kiskun megye

Aktív
Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U17

LUA Baja U17

16

Országos III. 2.

Aktív

U19

LUA Baja U19

16

Országos III. 2.

Aktív

U12

LUA Baja U12

14

Országos I.

Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve
LUA BAJA U16

Létszám
12

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megyei bajnokság

Megjegyzés

Női up torna

Státusz
Aktív

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
LUA Baja Leány U15

Létszám
12

Csapat szintje 18/19
Női up torna

Megjegyzés
Bács-Kiskun vagy Baranya megye

Státusz
Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U11

LUA1 U11

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U11

LUA2 U11

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U13

LUA1 U13

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U13

LUA2 U13

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U15

LUA1 U15

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U15

LUA2 U15

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U15

LUA3 U15

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U17

LUA1 U17

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

U17

LUA2 U17

10

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Aktív

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U19

LUA Baja U19

10

Futsal up torna

Aktív

U11

LUA Baja 3 U11

8

Futsal up torna

Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U15

LUA U15

10

Női futsal up torna

Női futsal up torna

Aktív

U19

LUA BAJA U19

10

Női futsal up torna

Női futsal up torna

Aktív

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2018. nyár

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

U12

LUA Baja U12

10

Egyéb strandfoci

Egyéb strandfoci

Aktív

U14

LUA Baja U14

10

Egyéb strandfoci

Egyéb strandfoci

Aktív

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

U12

LUA Baja U12 B

10

Egyéb strandfoci

Aktív

U14

LUA Baja U14 B

10

Egyéb strandfoci

Aktív

U16

LUA Baja U16 A

10

Egyéb strandfoci

Aktív

U16

LUA Baja U16 B

10

Egyéb strandfoci

Aktív

U12

LUA Baja U10 C

10

Egyéb strandfoci

Aktív

U19

LUA Baja U19

10

Egyéb strandfoci

Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz
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be/SFP-22122/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

(UP) cipő élőfüves pályához

18 000 Ft

db

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) cipő műfüves pályához

18 000 Ft

db

30

15 000 Ft

450 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

vitamincsomag

nincs

csom

25

7 560 Ft

189 000 Ft

Gyógyszer

sportkrém

nincs

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Vitamin

izotóniás ital

nincs

liter

20

4 200 Ft

84 000 Ft

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

30 000 Ft

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Létesítmény
székhelye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Rónai Sándor műfüves pálya

Nagypálya
világítással

Egyéb település

7 620 Ft

30

7

1 600 200 Ft

Petőfi-sziget füves pálya

Nagypálya
világítással

Egyéb település

3 810 Ft

32

7

853 440 Ft

Bence István műfüves
csarnok

Kispálya világítással

Egyéb település

2 540 Ft

32

6

487 680 Ft

Márton KFT műfüves pálya

Kispálya világítással

Egyéb település

5 080 Ft

10

4

203 200 Ft

Vaskúti Sportcsarnok

Terem

Egyéb település

3 810 Ft

14

5

266 700 Ft

Bácsbokod Sportcsarnok

Terem

Egyéb település

3 810 Ft

15

5

285 750 Ft

Sugovica ÁMK Sportcsarnok

Terem

Egyéb település

4 500 Ft

15

5

337 500 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Rónai Sándor
műfüves pálya

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U13,U14,U15,U16,U17-es és U19-es csapatai használják az év során, és óra átállítás után, téli felkészülés és az
edzőmérkőzések alkalmával. Ha az időjárás, és a pályaviszonyok nem teszik lehetővé,akkor az U13-U19-es bajnoki mérkőzések is a nagy műfüves pályán lesznek
megrendezve. 2019. júniusában az év zárásaként a Rónai Sándor emléktorna egyik helyszínéül szolgál. Bajnoki mérkőzéseken az U14, U15, U17, U19, es fiú, és U15U18-as lány csapatok játszanak rajta. Az MLSZ Kecskeméti Régió LUA Baja Alközponti válogatott U8/9-U10-U11-es edzések, illetve Régiós és LUA Baja Alközponti Bozsik
tornák és fesztiválok helyszínéül is szolgál.

Petőfi-sziget
füves pálya

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U7-U13-as csapatai használják az év során, és óra átállítás után. Ha az időjárás, és a pályaviszonyok lehetővé teszik,akkor az
U14-U19-es bajnoki mérkőzések is itt lesznek megrendezve. 2019. júniusában az év zárásaként a Rónai Sándor emléktorna egyik helyszínéül szolgál. Régiós és
Alközponti Bozsik U11-U13-as, U7-U9-es fesztiválokat, és Régiós B szintű Bozsik tornákat tudunk megrendezni itt. A LUA Baja Alközponti tehetséggondozó U11-U4-es
edzések, és a Kecskeméti Régió LUA Baja Alközponti U8/U9-U10-U11-es válogatottak edzéseinek a helyszínéül is szolgál..

Bence István
műfüves
csarnok

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U7-U11-es csapatai használják az év során, és az óra átállítás és a téli felkészülés során a LUA Baja U13-U19-es csapatai
edzenek itt. A LUA Baja vidéki csoportok U11-es, U13-as, és U14-es ügyesebb gyerekei is itt edzenek a közös edzések során / Bajaszentistván, Vaskút,
Bácsbokod,Szeremle, Dunafalva, Bátmonostor csoportok játékosai. 2019. júniusában az év zárásaként a Rónai Sándor emléktorna egyik helyszínéül szolgál.A kis
műfüves pálya lehetővé teszi, hogy a gyerekek az év során folyamatosan tudjanak edzeni, és így télen sem kell a rossz pályaviszonyok, és a korai sötétedés miatt az
edzéseknek elmaradnia. A Kecskeméti Régió LUA Baja Alközponti edzések egyik helyszínéül szolgál rossz idő esetén. Kiemelkedő tehetségek egyéni képzésének az
edzései is rossz idő esetén itt lesznek megtartani.

Márton KFT
műfüves pálya

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Alközponti kinevezése miatt, és a Magyar Labdarúgó Szövetség által támasztott feladatok megvalósítása végett, az Alapítványi
és az Alközponti edzések megtartásához minden jó minőségű pályát szeretnénk bevonni a munkánkba, a gyerekek folyamatos fejlődése végett. A Labdarúgás
Utánpótlásáért Alapítvány U14-U19-es csapatai használják a pályát óra átállítás után, és a téli felkészülés során, hogy a gyerekek a megszerzett tudást ősszel és télen is
megfelelő körülmények között tudják gyakorolni. Az alapítvány U11, U13-as korosztály gyerekei az egyéni képzések során használják a pályát. 2019. júniusában, az év
zárásaként a Rónai Sándor emléktorna egyik helyszínéül szolgál. A kis műfüves pálya lehetővé teszi, hogy a gyerekek az év során folyamatosan tudjanak edzeni, és így
télen sem kell a rossz pályaviszonyok, és a korai sötétedés miatt az edzéseknek elmaradnia.

Vaskúti
Sportcsarnok

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány vaskúti csoportjában focizó U7,U9,U11,13-as korosztályok csapatai használják óra átállítás után, és a téli felkészülés során. Így a
gyerekeknek egész évben biztosítani tudjuk az edzéseket, fejlődésüket folyamatosabbá tudjuk tenni. A Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
által rendezett megyei U11-U19-es futsal bajnokság egyik helyszínéül szolgál, illetve az Intézményi és az Egyesületi téli Bozsik tornákat itt tudjuk megrendezni.

Bácsbokod
Sportcsarnok

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány bácsbokodi csoportjában focizó U7,U9,U11,13-as korosztályok csapatai használják óra átállítás után, és a téli felkészülés során.
Így a gyerekeknek egész évben biztosítani tudjuk az edzéseket, fejlődésüket folyamatosabbá tudjuk tenni. A Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága által rendezett megyei U11,U13,U15-U17-U19-es futsal bajnokság egyik helyszínéül szolgál, illetve az Intézményi és az Egyesületi téli Bozsik tornákat itt
tudjuk megrendezni.

Sugovica ÁMK
Sportcsarnok

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány bajai csoportjában focizó U7,U9,U11,13-as korosztályok csapatai használják óra átállítás után, és a téli felkészülés során. Így a
gyerekeknek egész évben biztosítani tudjuk az edzéseket, fejlődésüket folyamatosabbá tudjuk tenni. A Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
által rendezett megyei U11,U13,U15-U17-U19-es futsal bajnokság egyik helyszínéül szolgál, illetve az Intézményi és az Egyesületi téli Bozsik tornákat itt tudjuk
megrendezni.

2018-07-12 09:35

16 / 32

be/SFP-22122/2018/MLSZ
2018/19 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)

Egyéb

Mozgáskoordinációs edző PTA-0005994 39361955

EKHO

60

10

59 000 Ft

11 505 Ft

705 050 Ft

Edző

1174

EKHO

100

11

118 000 Ft

23 010 Ft

1 551 110 Ft

Edző

3182

EKHO

100

11

140 000 Ft

27 300 Ft

1 840 300 Ft

Edző

TANC1506-01599

EKHO

80

10

80 000 Ft

15 600 Ft

956 000 Ft

Egyéb

UEFA A 478

EKHO

100

11

160 000 Ft

31 200 Ft

2 103 200 Ft

Edző

TANC1402-00672

EKHO

70

11

70 000 Ft

13 650 Ft

920 150 Ft

Edző

Gál Andor

EKHO

60

10

53 000 Ft

10 335 Ft

633 350 Ft

Edző

TANC1423-01126

EKHO

60

10

59 000 Ft

11 505 Ft

705 050 Ft

Egyéb

LUA Baja elnök, utánpótlás technikai vezető

Normál

160

12

133 000 Ft

27 930 Ft

1 931 160 Ft

Edző

1789

EKHO

70

10

70 000 Ft

13 650 Ft

836 500 Ft

Edző

TANC1423-01128

EKHO

80

10

89 000 Ft

17 355 Ft

1 063 550 Ft

Edző

TANC1520-01894

EKHO

70

10

50 000 Ft

9 750 Ft

597 500 Ft

Edző

3190

EKHO

100

11

118 000 Ft

23 010 Ft

1 551 110 Ft

Edző

3189

EKHO

100

11

118 000 Ft

23 010 Ft

1 551 110 Ft

Egyéb

KPTANA1402-673

Normál

160

12

180 000 Ft

37 800 Ft

2 613 600 Ft

Edző

1416

EKHO

100

11

94 000 Ft

18 330 Ft

1 235 630 Ft

Edző

TANC1602-02299

EKHO

80

10

71 000 Ft

13 845 Ft

848 450 Ft

Edző

TANC1520-01892

EKHO

80

10

59 000 Ft

11 505 Ft

705 050 Ft

Egyéb

Mozgáskoordinációs erőnléti edző Szeged 23276,
Szeged Biológia-testnevelés 485/1981 Szeged

EKHO

100

9

36 000 Ft

7 020 Ft

387 180 Ft

Edző

KPTANA1402-673

EKHO

100

12

270 000 Ft

52 650 Ft

3 871 800 Ft

Egyéb

Bozsik csoportvezető

EKHO

100

10

47 800 Ft

9 321 Ft

571 210 Ft

Edző

TANC1308-00356

EKHO

100

11

118 000 Ft

23 010 Ft

1 551 110 Ft

Egyéb

3180

Normál

160

12

133 000 Ft

27 930 Ft

1 931 160 Ft

Edző

3180

EKHO

80

12

50 000 Ft

9 750 Ft

717 000 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Mozgáskoordinációs edző PTA0005994 39361955

Pozsonyi Edina testnevelési főiskolát végzett atléta edző, és gyógytornász végzettséggel rendelkező testnevelő tanár. A L.U.A Baja utánpótlás
csapatainál mozgáskoordinációs és erőnléti edzői alkalmazásban áll. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló U7,U9,U11,U13-as
csapatokban focizó gyerekeknek tart atletikus képzést, mozgáskoordinációs képzést, ügyességet, mozgékonyságot fejlesztő edzéseket, és erőnlétet
fejlesztő edzéseket. A gyerekek az edzéseken olyan mozgásokat tanulnak, és sajátítanak el, amik később pozitív irányban
befolyásolhatjákmlabdarúgó tudásukat. Gyorsabbak, mozgékonyabbak, ügyesebbek lehetnek, és kevesebb sérülés hátráltathatja labdarúgó
pályafutásukat. Gyógytornász végzettségének köszönhetően javítja a gyerekek testtartását, és az erősítő torna gyakorlatokat alkalmazva erősíti a
gyerekek core és váz izmait. Kecskeméti Régió LUA Baja Alközponti kinevezésével Alapítványunknak kötelező a gyerekek folyamatos fejlődése miatt,
mozgáskoordinációs és erőnléti edzőt alkalmazni.

UEFA A 478

Utánpótlás szakágvezető, és Bozsikos korosztályok tehetség felkutató szakember SCOUT alkalmazása: A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány által
elkezdet egymásra épülő szakmai munkát a nagypályás U14,U15,U16,U17,U19-es korosztályoknál is folytatni kell. Ezekben a korosztályokban már
más jellegű munkát kell végezni, mint a Bozsikos U7-U13-as korosztályoknál. Ezekben a korosztályokban folyó munkának is a korosztályos
képzésnek megfelelő minőségi munkának kell hogy legyen, és egymásra kell épülnie. Ennek köszönhetően képzettebb, jobb, focisták lehetnek, és a
felnőtt labdarúgásba is könnyebben kapcsolódnak majd be. A LUA Baja csapatainál folyó szakmai munka irányítását egy szakmai vezető el tudja látni,
viszont az ellenőrzés, az edzők segítése, a gyerekek fejlődésének az ellenőrzését, már egy személy nem tudja ellátni. Mivel a Labdarúgás
Utánpótlásáért Alapítványnál megnövekedett a csapatok,és a gyerekek létszáma, és az edzések sem egy helyszínen vannak ezt a feladatkört nem
tudja ellátni egy személy. Szakmai fejlődésünk, a gyerekek egyre magasabb osztályba történő versenyeztetése, és az Alközponti kinevezés is
megköveteli az egyre tervezettebb, egymásra épülő ellenőrzött szakmai munkát. Valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kinevezett
Alközpontok feladatai közé tatozik SCOUT-ok játékosmegfigyelők alkalmazása. Az alközponthoz tartozó C szintű egyesületek Bozsikos
korosztályaiban focizó ügyes gyerekek a megfigyelése felkutatása, és fejlődésük miatt a tehetségek Alközpontokba való beigazolása és
versenyeztetése.

LUA Baja elnök, utánpótlás
technikai vezető

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál megnövekedett a csapatok és gyerekek létszáma, és Alapítványunk a Kecskeméti Régió LUA Baja
Alközpontja lett. A kinevezésnek köszönhetően megnövekedett az elvégezendő és ellenőrzendő feladatok mennyisége is. LUA Baja elnöki feladatok
körébe a következő napi feladatok és tevékenységi körök tartoznak: tartja a kapcsolatot az M.L.SZ-el, és az M.L.SZ. Bács-Kiskun megyei
igazgatóságával, a Kecskeméti Régió vezető egyesületével, és az Alközpontokhoz tartozó egyesületekkel, a gyerekek leigazolásával, átigazolásával,
és játékengedélyekkel kapcsolatos ügyekben. Tartja a L.U.A-Baja sportorvosával a kapcsolatot / D.r Völgyi Balázs / a gyerekek sportorvosi ügyeinek,
sportorvosi vizsgálatainak intézésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Tartja a kapcsolatot, és szervezi a hétvégi bajnoki mérkőzésekre a
személyszállítással megbízott vállalkozókkal, a buszok megrendelését. Tartja a kapcsolatot a vidéki polgármesterekkel, és iskolaigazgatókkal a
pályák, és tornatermek edzések céljára történő használata miatt, és tartja a szülőkkel akapcsolatot. L.U.A.-Baja sporteszköz, és sportfelszerelések
beszállítóival tartja a kapcsolatot, és intézi a szükséges megrendeléseket.

KPTANA1402-673

Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány LUA Baja Alközponti és Szakmai vezető: Goretich Krisztián. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnak,
Goretich Krisztián segítségével, és szakmai elhívatottságának köszönhetően sikerült a tömegesítést, Baja környékének labdarúgó utánpótlását
kiépítenie, fejlesztenie, az M.L.SZ. irányelvei alapján. Vidéken: Bácsbokodon, Bajaszentistvánon, Bátmonostoron, Vaskúton, Szeremlén, Dunafalván
megjelentek az új korosztályok U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös, és tovább fejlődnek a már meglévő U17-es, és U19-es korosztályok. 2014/15-ös évtől
kialakultak a leány U13-as csapatok, akik az egyesületi, illetve az intézményi Bozsik programban versenyeznek. 2015/16 -évtől a lányok már a BácsKiskun megyei U15-ös leány bajnokságban versenyeznek tovább. Mindegyik csapatnál, korosztályoknál sikerült megszervezni az új, az M.L.SZ.
edzőképzés által támogatott korosztályos képzésnek megfelelő egymásra épülő szakmai munkát. Ezt a munkát folyamatosan felügyelni, irányítani, és
ellenőrizni kell. A tehetséges gyerekeket ki kell emelni az iskolai labdarúgásból, és folyamatosan be kell építeni L.U.A.-Baja egyesületi munkájába,
illetve a magyar labdarúgás versenyrendszerébe. Ezt a munkát is az utánpótlás szakmai vezetőjének kell irányítani, szervezni ellenőrizni, hogy a
tehetséges gyerekek ne vesszenek el. A heti munka folyamán minden héten, egy alkalommal minden csapatnál korosztálynál kint van, és segíti a
munkát, ellenőrzi a gyerekek folyamatos fejlődését, és segíti felügyeli az edzők munkáját,valamint heti egy alkalommal az ő irányítása mellett folynak
az edzések. Havonta egy alkalommal szakmai, edzői értekezlete tart, ahol a szakmai munkát értékeli, és a következő időszak teendőit ismerteti. Az
M.L.SZ.Felnőttképzési Intézete által szervezett továbbképzéseken, valamint ’’Emeljük a szintet’’ továbbképzési napokon folyamatosan részt vesz,
szervezi és intézi az edzőkollégák részvételét. Segíti és irányítja, az edzőkollégák részvételét az UEFA edzőképzéseken. Segíti irányítja és szervezi,
hogy az iskolákból a fiatal tehetséges testnevelőtanárok, tanítók óvópedagógusok bekapcsolódjanak a magyar labdarúgás munkájába,hogy
labdarúgó utánpótlásunkkal minél képzettebb edzők foglalkozzanak. A közös szakmai munkának,és a közös edzéseknek, köszönhetően tudnak a
tehetséges U11-es, U13-U14-es U15-U16-os gyerekek együtt indulni az M.L.SZ által szervezett téli futsal bajnokságban, és a közös U14-es megyei
bajnokságban. Így az ügyesebb, tehetségesebb gyerekek fejlődése folyamatosabb lehet, mert plusz mérkőzéseket játszanak, más körülmények
között, jobb csapatok ellen. Ilyenkor gyerekek a L.U.A.-Baja vidéki csoportjaiból állnak össze, és mivel egységes a szakmai program, ezért együtt
tudnak játszani, gondolkodni. A Magyar Labdarúgó Szövetség irányelveit folyamatosan szem előtt tartva most már nem csak, mint LUA Baja Szakmai
vezetőjeként kell folytatni az évek során kialakított szakmai munkát, ha nem már mint, a Kecskeméti Régió LUA Baja Alközpont vezetőjeként is
ellenőrizni és folytatni kell a megkezdett munkát. A munka fontossága, hitelessége és folyamatos ellenőrzése már egész embert kíván, aki ezt már
főállásban végzi.

Mozgáskoordinációs erőnléti edző
Szeged 23276, Szeged Biológiatestnevelés 485/1981 Szeged

Gorjanácz Márta testnevelési főiskolát végzett atléta edző, testnevelő tanári végzettséggel rendelkezik. A Kecskeméti Régió LUA Baja Alközpontjában
és a L.U.A Baja utánpótlás csapatainál mozgáskoordinációs és erőnléti edzői alkalmazásban áll. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál sportoló
U11-U19-es csapatokban focizó gyerekeknek tart atletikus képzést, mozgáskoordinációs képzést, ügyességet, mozgékonyságot fejlesztő edzéseket,
és erőnlétet fejlesztő edzéseket. A gyerekek az edzéseken olyan mozgásokat tanulnak, és sajátítanak el, amik később pozitív irányban
befolyásolhatják labdarúgó tudásukat. Gyorsabbak, mozgékonyabbak, ügyesebbek lehetnek, és kevesebb sérülés hátráltathatja labdarúgó
pályafutásukat. Atléta edzői végzettségének köszönhetően javítja a gyerekek testtartását, futó mozgását, amitől futásuk mozgásuk sokkal
gazdaságosabb lesz. Gimnasztikai gyakorlatokat, és az erősítő gyakorlatokat alkalmazva erősíti a gyerekek core és váz izmait. Kecskeméti Régió
LUA Baja Alközponti kinevezésével Alapítványunknak kötelező a gyerekek folyamatos fejlődése miatt, mozgáskoordinációs és erőnléti edzőt
alkalmazni.

Bozsik csoportvezető

A Magyar Labdarúgó Szövetség Kecskeméti Régió egyik alközpontja a Labdarúgás Utánpótlásárt Alapítvány lett. A LUA Baja szervezi és biztosítja az
MLSZ irányelvei alapján a Bozsik tornák rendezését és lebonyolítását, illetve a LUA Baja csoport csoportvezetőjét is a LUA Baja biztosítja. A
csoportvezető feladatai közé tartozik a Bozsik fesztiválok és tornák megszervezése, megrendezése, lebonyolítása, illetve az MLSZ felé az
adatszolgáltatás és a tornák és fesztiválok ellenőrzése, és leigazolása.

3180

Az MLSZ Alközponti előírásainak megfelelően az U7-től az U13-as korosztályokkal bezárólag, külön Bozsikos szekció vezetőt alkalmaz a Kecskeméti
Régió LUA Baja Alközpontja. Feladatai között szereppel többek között, a Bozsikos korosztályok szakmai munkájának az ellenőrzése és irányítása. Az
iskolákkal és az óvodákkal folyamatosan tartja a kapcsolatot. Segíti az intézményi Bozsikos korosztályok munkáját, folyamatosan keresi az intézményi
Bozsik programban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiúkat és lányokat, akiket a további fejlődésük miatt, a LUA Baja alközponti Bozsikos
korosztályaiba irányít és leigazol. Folyamatosan tartja a szakmai kapcsolatot Goretich Krisztiánnal az MLSZ Kecskeméti Régió LUA Baja Alközpont
vezetőjével aki egyben a LUA Baja szakmai vezetőjével is.
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2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

1174

UEFA B

U9

4

20

1174

UEFA B

U11

6

20

1174

UEFA B

U11

8

20

1174

UEFA B

U13

8

15

3182

UEFA B

U7

4

16

3182

UEFA B

U9

4

16

3182

UEFA B

U11

12

24

3182

UEFA B

U13

8

14

TANC1506-01599

MLSZ Grassroots C

U7

10

30

TANC1506-01599

MLSZ Grassroots C

U9

6

16

TANC1402-00672

MLSZ Grassroots C

U11

6

12

TANC1402-00672

MLSZ Grassroots C

U13

6

12

TANC1402-00672

MLSZ Grassroots C

U14

6

16

TANC1402-00672

MLSZ Grassroots C

U16

6

16

Gál Andor

MLSZ Grassroots C

U9

6

12

Gál Andor

MLSZ Grassroots C

U10

6

12

Gál Andor

MLSZ Grassroots C

U11

6

12

TANC1423-01126

MLSZ Grassroots C

U7

6

12

TANC1423-01126

MLSZ Grassroots C

U9

6

12

1789

UEFA B

U7

6

6

1789

UEFA B

U9

6

8

1789

UEFA B

U11

6

10

1789

UEFA B

U13

6

10

TANC1423-01128

MLSZ Grassroots C

U13

6

12

TANC1423-01128

MLSZ Grassroots C

U14

6

16

TANC1423-01128

MLSZ Grassroots C

U16

8

16

TANC1520-01894

MLSZ Grassroots C

U7

4

8

TANC1520-01894

MLSZ Grassroots C

U9

4

8

TANC1520-01894

MLSZ Grassroots C

U11

6

12

3190

UEFA B

U17

12

18

3190

UEFA B

U19

12

16

3189

UEFA B

U15

12

18

3189

UEFA B

U14

12

18

1416

UEFA B

U17

10

18

1416

UEFA B

U19

10

16

TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U9

4

3

TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U11

4

4
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TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U11

4

4

TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U13

4

3

TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U14

4

2

TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U15

4

3

TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U17

4

2

TANC1602-02299

MLSZ Grassroots C

U19

4

2

TANC1520-01892

MLSZ Grassroots C

U10

6

16

TANC1520-01892

MLSZ Grassroots C

U11

6

14

KPTANA1402-673

UEFA A

U11

4

10

KPTANA1402-673

UEFA A

U13

4

10

KPTANA1402-673

UEFA A

U14

4

16

KPTANA1402-673

UEFA A

U15

4

18

KPTANA1402-673

UEFA A

U17

2

18

KPTANA1402-673

UEFA A

U19

2

16

TANC1308-00356

MLSZ Grassroots C

U11

6

16

TANC1308-00356

MLSZ Grassroots C

U12

6

16

TANC1308-00356

MLSZ Grassroots C

U13

8

16

3180

UEFA B

U7

10

30

3180

UEFA B

U8

8

12

3180

UEFA B

U9

8

12

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

900 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

343 000 Ft

Személyszállítási költségek

4 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 034 470 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

31 377 330 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

42 554 800 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
38 231 759 Ft

2018-07-12 09:35

Ell. szerv. fiz. díj
389 074 Ft

Közreműködői díj
286 533 Ft

Teljes támogatás (Ft)
38 907 366 Ft

Önrész (Ft)
4 323 041 Ft

Elszámolandó összeg
42 841 333 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
43 230 407 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint

2

100 000 Ft

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint

1

700 000 Ft

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint

12

200 000 Ft

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint

12

1 800 000 Ft
2 800 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
1 392 965 Ft

2018-07-12 09:35

Ell. szerv. fiz. díj
14 070 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
1 407 035 Ft

Önrész (Ft)
1 407 035 Ft

Elszámolandó összeg
2 800 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
2 814 070 Ft
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Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-07-12 09:35

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

243 615 Ft

289 675 Ft

144 513 Ft

388 128 Ft

Utánpótlás-nevelés

286 533 Ft

787 242 Ft

389 074 Ft

675 607 Ft

Összesen

530 148 Ft

1 063 734 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat tárgyi eszköz jogcím elszámolásával, adatszolgáltatásával kapcsolatos, könyvelői, könnyvizsgálói költségekkel kapcsolatos díjak elszámolására.A pályázat
elszámolásával kapcsolatos könyvelői, és könnyvizsgálói költségek kifizetésére. A pályázat hiteles elszámolásával, adatszolgáltatásával felmerülő költségek kifizetésére.
Adatszolgáltatással, elszámolással, pályázat megírásával, beadásával felmerülő költségek elszámolásával kapcsolatos díjak kifizetésére.

Utánpótlásnevelés

A pályázat elszámolásával kapcsolatos könyvelői, és könnyvizsgálói költségek kifizetésére. A pályázat hiteles elszámolásával, adatszolgáltatásával felmerülő költségek
kifizetésére. Adatszolgáltatással, elszámolással, pályázat megírásával, beadásával felmerülő költségek elszámolásával kapcsolatos díjak kifizetésére.

2018-07-12 09:35
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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: Baja, 2018. 07. 12.

2018-07-12 09:35

24 / 32

be/SFP-22122/2018/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Nagy György Imre (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 ingatlannyilvántartásba 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 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 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: Baja, 2018. 07. 12.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Nagy György Imre (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☑ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Baja, 2018. 07. 12.

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

2018-07-12 09:35

26 / 32

be/SFP-22122/2018/MLSZ
1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa

jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak

minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 07:10:44
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-20 06:03:57
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-11 10:43:54
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-28 16:24:03
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-28 16:13:13

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2018-04-20 06:01:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 21:25:17
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 21:31:05
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 21:24:25

Kelt: Baja, 2018. 07. 12.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Utánpótlás edzők

17

20

18%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

Utánpótlás edzők

14

17

21%

Edzőtáborok száma

db

Napközis focitábor, szünidei
focitábor

5

5

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

-100%

Alközponti válogatott edzések

db

U9-U10-U11

5

10

100%

Alközponti válogatott nemzetközi
mérkőzések

db

U9-U13

0

5

-100%

Alközponti kiválasztó táborok

db

U9-U13

0

4

-100%

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

Megyei bajnokság, NB országos 3. osztályú
bajnokság

16

32

100%

U18

fő

Leány U18-as csapat

0

14

-100%

U17

fő

NB országos 3. osztályú bajnokság

0

16

-100%

U16

fő

Megyei bajnokság

14

16

14%

U15

fő

NB országos 2. osztályú bajnokság

16

16

0%

U13

fő

Országos 1 vagy 2 osztály

0

16

-100%

U12

fő

Országos 1 vagy 2 osztály

0

14

-100%

Alközponti közös U7-U9
fesztivál

db

Bozsik összevont fesztivál U7-U9

4

8

100%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

1 670 662 Ft

16 875 Ft

0 Ft

1 687 538 Ft

1 687 538 Ft

3 358 200 Ft

3 375 075 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

14 063 154 Ft

144 513 Ft

243 615 Ft

14 451 281 Ft

6 193 406 Ft

20 500 175 Ft

20 644 688 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 063 154 Ft

144 513 Ft

243 615 Ft

14 451 281 Ft

6 193 406 Ft

20 500 175 Ft

20 644 688 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

38 231 759 Ft

389 074 Ft

286 533 Ft

38 907 366 Ft

4 323 041 Ft

42 841 333 Ft

43 230 407 Ft

Képzés

1 392 965 Ft

14 070 Ft

0 Ft

1 407 035 Ft

1 407 035 Ft

2 800 000 Ft

2 814 070 Ft

- ebből általános képzés

1 392 965 Ft

14 070 Ft

0 Ft

1 407 035 Ft

1 407 035 Ft

2 800 000 Ft

2 814 070 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

55 358 541 Ft

564 532 Ft

530 148 Ft

56 453 220 Ft

13 611 019 Ft

69 499 708 Ft

70 064 240 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)
gyurialairasicimpeldanya_1524197026.pdf (Szerkesztés alatt, 594 Kb, 2018-04-20 06:03:46) fc51c84b36b037e19abe34ca1a950d5ce5492fd571ab45ceea04cbc94b8ce785
kriszalairasicimpeldany_1524197037.pdf (Szerkesztés alatt, 579 Kb, 2018-04-20 06:03:57) a208138e02895e38b9a208761c7e12c0dfc88f3a3a468d3e07aca642f4b71404
Egyéb dokumentumok
bskszerzodes1._1524196727.pdf (Szerkesztés alatt, 752 Kb, 2018-04-20 05:58:47) 25ec45b2b8636ea4c9febe7480b74e8b56ebe248fe1743d236a66d21e9a2510a
bskszerzodes2._1524196740.pdf (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2018-04-20 05:59:00) adb90fd9068e3e3c0e366ae6b8f65be66aefccf02ae51fdba32c6466074dbc77
bskszerzodeas3._1524196754.pdf (Szerkesztés alatt, 653 Kb, 2018-04-20 05:59:14) 01027067c41a0d61f070d55d30825105d65ae9edf8c415d33f1fa9f6473b48b3
bacsbokodsportcsarnok1_1524196764.pdf (Szerkesztés alatt, 703 Kb, 2018-04-20 05:59:24) 867b7aa36bbf9f6f0b1104378998a121989fe2207651e613869e489e576a7dd0
bacsbokodsportcsarnok2_1524196773.pdf (Szerkesztés alatt, 988 Kb, 2018-04-20 05:59:33) ebe1e6530e31fda0a47256e0852c7a600a55f68b04f79866bd42cd04d345dd40
bacsbokodsportcsarnok3_1524196783.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-20 05:59:43) 66ad15465e4b87e1c8843e867949c2dcc12471084fb95fb26f1bac3dabd4bc14
bacsbokodsportcsarnok4_1524196794.pdf (Szerkesztés alatt, 820 Kb, 2018-04-20 05:59:54) e350af6b4cffd47538d81afe60a1870b554daeb46f8be6f7860967f27d5ebf6f
bacsbokodsportcsarnok5_1524196804.pdf (Szerkesztés alatt, 698 Kb, 2018-04-20 06:00:04) f4582b949bcd190b1b2f6558393543cdc1dd6a1a81a64208b7847a8c97b4c0b7
vaskutszerzodes1_1524196875.pdf (Szerkesztés alatt, 610 Kb, 2018-04-20 06:01:15) 1c123cd9dfb47e1aae5f612c53f73b4472986db99c04a40add180173a6ea6c0a
vaskutszerzodes2._1524196889.pdf (Szerkesztés alatt, 791 Kb, 2018-04-20 06:01:29) d62d80462aeae500bd2efd3865c174ed70df71297eab317aefb562e2ebe3508b
martonszerzodes_1524196904.pdf (Szerkesztés alatt, 527 Kb, 2018-04-20 06:01:44) 331c42f3e846ba7993a8f1b656fab10cb792a4d911d7e562d7e445abc6a81d50
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat1._1524924784.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-28 16:13:04) f7cbfb28758a9e229a5382b007605ca2731e9fde7ff133085c5a1ed93074ab2e
emminyilatkozat2._1524924793.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2018-04-28 16:13:13) 313dd9e22e274510b7be77f7e44ab0e1b6df7ed78c40463f169bb50e31f3d064
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
torvenyszekiig1._1524719429.pdf (Szerkesztés alatt, 786 Kb, 2018-04-26 07:10:29) 60f0f32db4e25a36fda8f316e14f67dca6d6154369120397fcec54907d796849
tovenyszekiig.2._1524719439.pdf (Szerkesztés alatt, 787 Kb, 2018-04-26 07:10:39) d8656755f8ec874caab65e685a445a2409f89cf13f70ec2feb31123dbc803786
torvenyszekiig.3._1524719444.pdf (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2018-04-26 07:10:44) ef2c6c8df062a50cc5f124dae4b9b708d957a07d9be5c3e8d7a0c1382e5870ce
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
palyazatiszolgaltatasidijbefizet_1524925443.pdf (Szerkesztés alatt, 454 Kb, 2018-04-28 16:24:03) b77d1498ec8aa49294d3716a4f25c001efa02b6462ba072b2e789765d5596ca0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_22122_201_1522672337.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-02 14:32:17) 0328dd470b9d971e6d76400e7f428270b6d56369e619d76d73cc6ebab51a595a
koztart_opten_kerelem_002_22122_201_1523436234.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-11 10:43:54) 2c9bde67b324c8d4f9cb1f7d7f987fc7f3dd6011d70b192069e8cf837519950a
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
fordarajanlatluaabajaupalapit_1524417844.xlsx (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2018-04-22 19:24:04) fc2f24f02948faa25728653922ba0c533e6809f8248010ecd0eb0723225ea51e
tao2018-19gyepszelloztetoarajanl_1523907021.pdf (Szerkesztés alatt, 546 Kb, 2018-04-16 21:30:21) c7d2dda1fa8c6f88c1078e720a4cb8aeee53d62bca5044899887d30651c807e5
tao2018-19szatmariarajanlat_1524722521.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2018-04-26 08:02:01) e7da617dcfa3f553f2693e73975ef00206c71ce513eb06f9745e50be131d26f3
tao2018-19arajanlatdelitybutor_1524857065.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2018-04-27 21:24:25) b5f2f70ed9b4c55ac8dfbdb71f5b785bcade7e0c1ce7f7cd4db30f963ad730db
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
fordarajanlatluaabajaupalapit_1524417907.xlsx (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2018-04-22 19:25:07) fc2f24f02948faa25728653922ba0c533e6809f8248010ecd0eb0723225ea51e
tao2018-19arajanlatdelitybutor_1524857117.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2018-04-27 21:25:17) b5f2f70ed9b4c55ac8dfbdb71f5b785bcade7e0c1ce7f7cd4db30f963ad730db
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
tao2018-19gyepszelloztetoarajanl_1523907065.pdf (Szerkesztés alatt, 546 Kb, 2018-04-16 21:31:05) c7d2dda1fa8c6f88c1078e720a4cb8aeee53d62bca5044899887d30651c807e5

2018-07-12 09:35

32 / 32

