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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Futball Club Esztergom

A kérelmező szervezet rövidített neve: FC Esztergom

2 Gazdálkodási formakód:

3 Tagsági azonosítószám 1111

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: 1 8 6 1 0 5 5 6 - 1 - 1 1

Bankszámlaszám: 5 8 6 0 0 5 7 5 - 1 1 0 5 2 0 8 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 5 0 0 Esztergom(helység)

Bajcsy-Zs. utca(út, utca) 11.(házszám)

06-70-3715405Telefon: www.fcesztergom.huHonlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 5 0 1 Esztergom(helység)

 Pf.: 353(út, utca)   Pf.: 353(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bánfi János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-70-3715405Mobiltelefonszám: j.banfi@budajuniors.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bánfi János

06-70-3715405Mobiltelefonszám: j.banfi@budajuniors.huE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Érkezett : ________________

521521

Megye IMegye I--eses egyesületegyesület

A levelezési cím eltér a székhely címétől

1999-03-10

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

1. oldal, összesen: 13 oldalPályázat
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

13 MFt 4.5 MFt 9 MFt

0 MFt 203 238 863 MFt 0 MFt

0.5 MFt 0 MFt 0 MFt

13.5  MFt 203 238 867.5  MFt 9  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 0.57 MFt 9.4 MFt

1.7 MFt 1.5 MFt 2 MFt

0.25 MFt 0.5 MFt 1 MFt

5 MFt 4.72 MFt 6.2 MFt

3.5 MFt 8.5 MFt 5.5 MFt

10.45  MFt 15.79  MFt 24.1  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

8.45 MFt 12.6 MFt 19.28 MFt

2 MFt 3.19 MFt 4.82 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

2. oldal, összesen: 13 oldalPályázat
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az FC Esztergom csapata jelenleg a Komárom-Esztergom megyei labdarúgó bajnokságban szerepel. Az 1999-ben alapított – akkori elnevezésén – Esztergomi Sport Club 
teljes erővel az utánpótlásra, s az esztergomi kötődésű játékosokra fektette a hangsúlyt. Az egyesületnél koncepcióváltás zajlik, amelynek fő csapásiránya az, hogy az 
utánpótlás korosztályoknál és a felnőtt csapatnál zajló szakmai munka azonos legyen, ugyanabban a rendszerben edzenek és játszanak a labdarúgók, s a felnőtt gárda 
gyakorlatilag – szinte plusz korosztályként – felvegye a lentről érkező tehetségek. Ehhez teljesen egységes szakmai koncepció, valamint rövid, közép és hosszú távú 
stratégia szükséges. A célunk az, hogy a fejlődésben előrébb lévő 16-17 éves tehetségek az U17 és az U19 helyett a megye I-es felnőtt bajnokságban játszva, komolyabb 
terhelést kapva, erősebb versenyhelyzetben essenek át a fejlesztés utolsó szakaszán. Ennek rövid távú haszna, hogy ezek a játékosok még fiatalként lehetőséget kapnak 
arra, hogy NB-s bajnokságokban is felfigyeljenek rájuk. Közép távon a klub folyamatosan versenyben lehet a feljutásért, vagy erősebb korosztály fellépése esetén akár az 
újabb osztályváltásért is, miközben helyi kötődésű, saját nevelésű játékosokkal szerethetőbb, igazi esztergomi csapata lehet a városnak. Hosszabb távon a tehetségáramlás 
plusz bevételi forrásokat is jelenthet a klubnak, hiszen komolyabb bajnokságokban, felnőttek között nagyobb eséllyel hívják fel magukra a figyelmet. A folyamatos felvevő 
jelleg miatt gyakorlatilag hosszú évekig nem lesz rászorulva az egyesület, hogy más kluboktól igazoljon játékosokat.
A rendszer előnye, hogy a fiatalabb korban természetes formahanyatlás, hullámzó ciklus esetén visszajátszhatnak a játékosok saját korosztályukba. Miközben az U17, U19 
csapatokban, életkoruknak, tehetségüknek, biológiai érettségüknek megfelelő helyen futballozó játékosok is kiforrhatnak, s ebben az esetben ők kaphatnak lehetőséget a 
felnőtt együttesben. Szintén előny, egyben cél is, hogy szinte folyamatosan fiatal, egyre képzettebb csapata lehet a városnak, amelyhez társulhat egy lendületes, 
felismerhető stílus, hiszen ugyanabban a rendszerben játszhatnak a futballisták 4-6 éves koruktól 17-19 éves korukig. 
Az alsóbb évjáratú utánpótlás-csapatok már szerepelnek az NB II Kiemelt csoportjában is. Olyan klubokkal viaskodva, mint az MTK, FTC, Újpest, Honvéd, vagy éppen a 
Puskás Akadémia és a Vasas Akadémia. 
Alapelvként fogalmaztuk meg azt is, hogy az amatőr csapatunk profi körülmények között készülhessen, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Klubunk 2011-ben nagy lépést 
egy fejlettebb, szervezettebb, modern infrastruktúrával rendelkező sportegyesület és egy regionális futballközpont elérése felé. A TAO-pályázat révén jelentős összeget 
szereztünk, amelyet egyrészt az utánpótlás-nevelés feladatainak támogatására fordíthatunk, másrészt pedig – utófinanszírozásos modellben – többfunkciós, sportszakmai 
és fejlesztési programjainknak megfelelő sportlétesítményt hozhatunk létre. Mindezek a nagyon fontos kezdő lépések abba az irányba, hogy az FC Esztergom sport- és 
futballélete más dimenzióba kerüljön. 
Ennek első lépéseit megtettük 2011-ben, hiszen a TAO-pályázatunk révén jelentős forráshoz jutottunk. Ennek egy részét az utánpótlás-nevelés feladatainak támogatására 
fordítjuk, a fajsúlyosabb összegből pedig utófinanszírozással új létesítményt és futballcentrumot kívánunk létrehozni. 2012 első felében tervezzük végrehajtani az 
infrastrukturális fejlesztéseink első szakaszát, amelynek részei:
- 1 db élőfüves nagypálya
- 12*24 méteres, grund méterű műfüves focipálya
- 20*40 méteres műfüves focipálya
- 30*40 méteres, többfunkciós, műfüves sportpálya
- Öltözőépület és klubház.
A 2012-es TAO-pályázatunkban, a sporfejlesztési koncepciónkhoz igazodva szeretnénk bővíteni, kiegészíteni tárgyi beruházásaink körét, hiszen alkalmazkodnunk kell a klub 
növekvő méreteihez és a megváltozott igényeihez. 

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

A körülmények és az eszközök javítása nélkül lehetetlen minőségi előrelépést elérni a képzésben, amely nélkül nem lehet eredményeket sem produkálni. Az igazán komoly, 
európai élklubok, vagy utánpótlásáról híres egyesületek (pl. Ajax, Barcelona, Lille, Dortmund) ma már laboratóriumi körülmények között, csúcstechnológiával körbevéve, 
óriási egészségügyi háttérrel, s nagy létszámú szakmai stábbal készülhetnek. Ami ott már alapfelszereltség, az nálunk extra. Realistaként még csak álmodozunk arról, hogy 
nálunk is a legjobb talajú, világítással felszerelt edzőközpontban, pályánként 16 kamera figyelje a játékosok edzésmunkáját, mozgását, miközben testükre szerelt diódák 
mérjék szervezetük valamennyi mutatóját, hogy aztán egy számítógépes program percek alatti többoldalas elemzést dobjon ki a nyomtatóból. Ám, mégis szeretnénk 
megcélozni ezt, a rendkívül magas szintű szakmai környezetet, infrastrukturális felszereltséget, amelyhez a TAO adta lehetőségekkel is maximálisan szeretnénk élni!
Így a következő célokat kívánjuk elérni – beleértve azokat az elemeket, tételeket is, amelyeket már a 2011-es fejlesztési programban is megjelöltünk, és amelyekhez 
sikerült forrást szereznünk a TAO-pályázat során, valamint azokat is, amelyeket az 2012-es pályázat során érvényesítenénk:
1. legalább egy-egy jó állapotú, folyamatosan karbantartott füves és műfüves nagypályánk legyen. A 2011-es pályázatunk során, utófinanszírozásos rendszerben sikerült 
forrást szereznünk élőfüves nagypálya, valamint 3 db, kisebb méretű műfüves pálya építéséhez. Ezek mellé, sportfejlesztési koncepciónk irányainak megfelelően, a 
tömegesítési tervekkel arányosan, szükségesnek látnánk 1 db 105*68 méteres, műfüves pálya, továbbá 1 db, funkció alapú, fedett játéktér létesítését, amely bármilyen 
körülmények között lehetővé teszi speciális, a képzéshez feltétlenül szükséges gyakorlatok elvégzését. A sikeres 2011-es TAO-pályázatunk alapján 2012-ben megvalósítjuk 
az élőfüves nagypálya építését, így a műfüves nagypálya létrehozása az MLSZ előírásainak megfelelően 2013-ban lenne esedékes. 
2. legyen mindegyik pálya világítással felszerelt, öntözőrendszerrel és továbbá füthető talajú: hiszen fontos cél, hogy a pályákat jó körülmények között, szinte éjjel-nappal 
labdarúgásra használhassák a gyerekek. Fontosnak tartjuk, hogy az új futballcentrum építésekor egyidejűleg történjenek meg a pályaépítések, és a a labdarúgáshoz 
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, beépítése is, elsősorban ezek: világítás, kapu, labdafogó háló, palánk (kisebb méretű műfüvespályák köré, fedett 
játéktér köré), korlát, kerítés, mobil lelátó. Szintén kiemelt fontosságú, hogy a sportszakmai célok mellett a biztonsági előírásoknak megfeleljenek a pályáink, 
létesítményeink. Így a használatbavételi engedélyekhez szükséges beruházásoknak (parkolók, vízes blokk stb.), valamint a biztonsági előírásokat szolgáló megoldásoknak 
(beléptető rendszer, térfigyelő kamerák stb.) is meg kell történiük a pályák és létesítmények átadása, napi használatba vétele előtt.
3. rendelkezzünk az összes olyan felszereléssel, amelyek a minőségi és életkorhoz igazodó edzésekhez szükségesek: különböző méretű és fajtájú labdák a legkisebbektől a 
legnagyobbakig, cipők több pályatípushoz és méretben, egységes edzés- és meccs felszerelések életkorhoz és időjáráshoz illeszkedően, edzéshez segédeszközök (kapuk, 
bóják, súlyzók, kötelek, lécek, zsámolyok stb.).
4. infrastruktúra, létesítmény fejlesztése: öltözők, zuhanyzók, tárgyaló, pihenő/tanuló szoba, konditerem, gyúrószoba, hordozható számítógépek (mobil internettel vagy 
WIFI-vel, informatikai programokkal) az adminisztrációhoz és elemzésekhez, megfelelő szállítóeszközök edzéshez, mérkőzésekhez, tornákhoz, a pályák karbantartásához 
szükséges eszközök (fűnyíró berendezések), valamint a higiénia alapokhoz szükséges eszközök (mosó- és szárítógép, vasaló, takarító- és fertőtlenítő eszközök) létrehozás, 
beszerzése. 2012 első felében elkészítjük az új klubházunkat, amelyben a sportszakmai, infrastrukturális és biztonsági célokat is egyszerre kívánjuk megvalósítani. 
5. orvosi és rehabilitációs eszközök biztosítása: orvosi szoba alapfelszereltséggel, gyógytornára alkalmas szoba, vitaminok, speciális táplálékkészítmények és italok, 
sérülések kezelésére alkalmas speciális eszközök (a lábsérülések mellett asztma, gerincferdülés javítására is akár) és kellékek (pl. biotron lámpák, sport- és 
masszázskrémek).
6. minimálisan a következő funkciók betöltésére megfelelő, szakképzett, lehetőleg helyi kötődésű szakemberek alkalmazása, folyamatos képzése: szakmai igazgató, 
vezetőedző (minden korosztálynak külön) speciális edzők (kapusedző, erőnléti edző, speciális csapatrészek edzői, valamint fizikoterapeuta), orvos (ortopéd, belgyógyász 
és/vagy esetleg diatetikus), gyúró, szertáros, technikai vezető, titkár-adminisztrátor, valamint létesítményigazgató. Ezen személyállomány betöltése és folyamatos képzése 
stratégiai cél, és a 2012-es TAO-pályázat során a személyi jellegű költségeknek az előírásoknak megfelelő fedezetét is szeretnénk támogatásként megszerezni. 

3. oldal, összesen: 13 oldalPályázat
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Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2012. július 1. – 2013. Június 30-ig, havi rendszerességgel
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. Június 30-ig
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2012. júliustól szeptemberig
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2012. augusztus-szeptember
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. Június 30-ig, havi rendszerességgel.
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. augusztus-szeptember
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. augusztus-szeptember
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. Június 30-ig, havi rendszerességgel
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2012. augusztus
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2012. július 1. – 2013. Június 30-ig

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

1. Sportegyesületünk céljai az MLSZ stratégiájával összhangban:
- visszahozni a gyerekeket a futball világába,
–vonzóvá tenni a labdarúgást a fiúk körében, s megszerettetni a lányokkal,
– elhitetni, hogy életre szóló tudáshoz, jól kereső szakmához juthatnak, 
–a csapat, a közösség, a sport nevel, jobb emberré teszi a gyermekeket, megtanít győzni, veszíteni, tolerálni a másikat,
– a helyi kötődés és a sportsikerek erősítik a város iránti lojalitást.
2. Az utánpótlás korosztályoknál kitűzött alapcélok:
Mindenkit fogadjunk, aki mozogni szeretne, azokat is, akik egészségügyi és anatómiai problémákkal küzdenek, vagy társadalmi hátrányokkal érkeznek hozzánk. 
A versenyeztetés során két szakmai alapelvet tartunk szem előtt: 1. Hogyan viselik a játékosok, a csapatok a győzelmet? 2. Hogyan fejlődnek magukhoz képest fél, egy év 
alatt? Utóbbi komoly elemzéseket, adminsztrációt, adattárat, technikai eszközrendszert, valamint szakképzett edzői apparátust is igényel. 
3. Az FC Esztergom számára létkérdés, hogy pályázatok útján megfelelő forrásokhoz jusson, amelyekkel megvalósíthatja fejlesztéseit. 
Emellett lépéseket teszünk a magántőke bevonására is, mert a gyerekfutballban is lehetséges a K F modell. Elsősorban a helyi kötődésű vagy illetékességű cégeket 
keressük meg, s mindenki számára előnyös együttműködési stratégiát dolgozunk ki.
A sportpályáink, klubházunk és kiszolgáló létesítményeink terén már 2012 első felében konkrét lépéseket és beruházásokat teszünk, és a 2012-es TAO-pályázatunk során 
további, a sportfejlesztési koncepciónkhoz igazodó fejlesztésekhez kívánunk forrást szerezni. Megvalósuló beruházásaink nemcsak az MLSZ sportfejlesztési koncepciójával 
lesznek összhangban, hanem minőségi területei lesznek a futballnak, és a klubunk egy ilyen infrastrukturális háttérrel a térség vezető futballbázisa lehet.
4. Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, imázsának erősítése:
- folyamatos toborzás az oviktól kezdve, valamennyi iskolában. 
– bekapcsolódni az országos programokba
– tehetségkutató programok, akciók
– nyílt napok
– flash mob akciók 
– szurkolói ankétok, szülői értekezletek
– „Szülőmegőrző” 
– esztergomi fociközösség építése
A létesítményfejlesztéssel és -beruházással párhuzamosan együttműködést kötöttünk az esztergomi önkormányzattal, óvodákkal és iskolákkal, amelyek előre szabályozott 
óraszámban ingyen használhatják a sportcentrum eszközeit és szolgáltatásait.
5. A futball mindenkié. 
Klubunk szervező és húzó erőként odaáll bármilyen kezdeményezés mellé: korosztályos csapatait olykor elindítja egy-egy amatőr tornán (Tisztelet), gálamérkőzéseket 
szervez és vállal (Példakép), szerelésekkel, labdákkal támogatja a kicsiket és nagyokat (Mecénás), felügyeli a létesítményeket (Felelősség). 
6. Fő a biztonság!
Az FC Esztergom a létesítményfejlesztéssel párhuzamosan a biztonsági beruházásokat (védett parkolók, beléptető kártyákkal működtetett, különböző szintű zónák 
létrehozása a létesítményen belül, védőkorlátok -és kerítések a pályák és veszélyforrást jelentő eszközök körül, tűzvédelmi eszközök, elsősegély készletek, térfigyelő 
kamerarendszer, csúszásgátló borítások az öltözőkben és zuhanyzókban, menekülési terv, biztonsági szabályzat) is végre kívánja hajtani, amelyhez a TAO-pályázatunkban 
szeretnénk forrást szerezni. 
7. Folyamatos képzés
A TAO-pályázat keretében a személyi jellegű ráfordítások nagy részére szeretnénk forrást szerezni. Emellett megragadunk minden olyan pályázati lehetőséget, amelyek 
szakmai továbbképzésekre felhasználhatók: szakmai és edzőképző tanfolyamokon történő részvétel, bírói tanfolyam, nyelviskola, külföldi tanulmányút, speciális képzések 
(sportpszichológia és -pedagógia, egészségügyi alapismeretek, informatikai ismeretek), szakirodalmak és –folyóiratok beszerzése. 
8. Identitás, arculat, értékek
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a klub értékei, elvei, módszerei, céljai minden kolléga, szülő, gyerek, üzleti vagy egyéb partner előtt ismeretesek legyenek, ezért 
megalkotjuk az FC Esztergom alapdokumentumait:
- Szervezeti és működési szabályzat,
- How we work? – hogyan dolgozunk, milyen elveket képviselünk,
- FCE Style Guide (klub értékek, öltözködési és viselkedési szabályok, belső és külső kommunikációs szabályok, arculati előírások)
- Szakmai kódex – a szakmai célokat, szabályokat, edzések rendszerét foglalja össze, amely a klubban dolgozó edzőknek kötelező 
- Fair Play és Etikai kódex (gyerekekre, edzőkre, szülőkre)
9. Lojalitás, CRM
A lojalitás miatt stratégiai cél, hogy a klub játékosaiból, pártolóiból, szurkolóiból közösség épüljön. Minden igazolt játékosunk klub- és tagsági kártyát kap. A személyes 
információk mellett sportszakmai adatokat is tartalmazó profilokat hozunk létre, amelyeket elektronikusan tárolunk. Ezek a feladatok informatika eszközöket és 
programokat igényelnek,
10. Kommunikáció
A kommunikáció irányításáért, a klub arculatáért, belső és külső PR-jáért, a honlap fejlesztéséért szakember felel. A sportfejlesztési és szakmai képzési koncepció nyomon 
követését, a klub szakmai és civil életének híreit, információt, a működéshez szükséges alapvető dokumentumokat egy komplex, arculati és egyéb kommunikációs céloknak 
megfelelő honlapnak kell biztosítania. Az online kommunikációt ki kell egészíteni nyomtatott eszközökkel is, így: általános klubkiadvány (magyar, angol, szlovák nyelven 
is), brossúrák (csapatokról, létesítményről), meccsfüzetek (kiemelt mérkőzésekre, tornákra). A fentiek megvalósítása, a szükséges szakember és technológiai háttér 
biztosítása fontos célja a 2012-es TAO-pályázatunknak. 
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a 
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Szakmai céljaink közé tartozik, hogy a fejlődésben előrébb lévő 16-17 éves tehetségek az U17 és az U19 helyett a megye I-es felnőtt bajnokságban játszva, komolyabb 
terhelést kapva, erősebb versenyhelyzetben essenek át a fejlesztés utolsó szakaszán. Ennek rövid távú haszna, hogy ezek a játékosok még fiatalként lehetőséget kapnak 
arra, hogy NB-s bajnokságokban is felfigyeljenek rájuk. Közép távon a klub folyamatosan versenyben lehet a feljutásért, vagy erősebb korosztály fellépése esetén akár az 
újabb osztályváltásért is, miközben helyi kötődésű, saját nevelésű játékosokkal szerethetőbb, igazi esztergomi csapata lehet a városnak. Hosszabb távon a tehetségáramlás 
plusz bevételi forrásokat is jelenthet a klubnak. A folyamatos felvevő jelleg miatt hosszú évekig nem lesz rászorulva az egyesület, hogy más kluboktól igazoljon 
játékosokat, amely szintén költséghatékony működést tesz lehetővé.
Az FC Esztergom továbbra is szeretné megerőzni utánpótlás-nevelő jellegét. Így sportszakmailag és társadalmilag is fontos cél, hogy a tömegbázis bővítés, örömfutball 
jelleget megőrízzük, azaz mindenkit fogadjunk, aki mozogni, futballozni szeretne. Gyakori eset, hogy az egészségügyi és anatómiai problémákkal küzdők (koordinációs 
problémák, ízületi és érrendszeri betegségek), vagy társadalmi hátrányokkal érkezők is nálunk szeretnének játszani. Számunkra ők is fontosak, esetükben az egyik cél az 
integráció: beilleszkedjenek egy közösségbe, mozoghassanak, prevenciós jelleggel megőrízzék, vagy visszaszerezzék normális egészségi állapotukat. A másik cél az, hogy 
olyan sportszerető, egészséges élő, közösségi életre alkalmas, futballintelligens embereket neveljünk belőlük, akik később nem lesznek ugyan aktív játékosok, de bővíthetik 
pártoló tagjaink, támogatóink, szurkolóink körét, vagy akár szülőkként hozzák el majd gyermekeiket, mert nálunk jó helyen lesznek.
Alapelvünk, hogy amatőr csapatunk profi körülmények között készülhessen, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ehhez fontos lépés volt a 2011-es TAO-pályázat során 
elnyert támogatás, amely lehetővé tesz egy komoly sportcentrum és kiszolgáló létesítmény létrehozását. 
A létesítmények sportcélok mellett üzleti érdekeket is szolgálhatnak, különböző üzlethelyiségekkel, konferencia- és vagy kiállítóközpontként is működhetnek, bevétel 
termelésére is alkalmassá válhatnak. Ilyen modell alapján működik például az ETO Park – hasonló jelleggel szeretnénk Esztergom új futballközpontját és egyben 
létesítményparkját megépítettetni, s a főtámogatóval közösen üzemeltetni. 
A világítással felszerelt műfüves pályáink, a következő szakaszra tervezett fedett játéktér létrehozása, a klubház, öltözők, kiszolgáló létesítmények (gyógytornára alkalmas 
szoba, orvosi háttérek, közösségi tér, büfé, fitneszterem) komoly társadalmi és gazdasági hatással, előnyökkel járhatnak. A létesítmény elsődlegesen az FC Esztergom 
otthona lesz, kiszolgálva a gyerek- és felnőtt csapat minden igényét. Ezt követi a helyi iskolákkal, óvodákkal kötött együttműködések betartása, és szerződésben rögzített 
óraszámban ingyen bocsátjuk rendelkezésükre a létesítmény bizonyos funkcióit, játéktereit.
Ám a fennmaradó időben és helyeken még mindig marad lehetőséget hasznosítás alapú bevételi források szerzésére is, a következő funkciók által:
- gyermek labdarúgó tornák rendezése (haza és nemzetközi)
- családi rendezvények
- vállalati rendezvények
- pályák bérbeadása
- létesítmény bizonyos funkcióinak bérbeadása (pl. fitnesz terem, büfé)
- városi labdarúgó bajnokságok szervezése, lebonyolítása
- születésnapi parti gyerekek számára
- megyei vagy országos szövetség által szervezett események házigazdája
A létesítmény és sportpályák beruházása 2012 első felében megkezdődik, mostani TAO-pályázatunkkal további, szintén szükséges infrastrukturális fejlesztéseket célzunk 
meg. Ezek megvalósulása esetén már 2012-ben megfelelő sportszakmai háttérrel rendelkezhetünk, amelyek mellé a gazdasági célokat is rendelhetünk. A sportcentrum és 
szolgáltatásai önálló bevételi forrásai lehetnek az egyesületnek, amelyeket további fejlesztésekre, a szolgáltatások kiterjesztésére, és a személyi apparátus bővítésére 
fordíthatunk. Frekventált, egyre nagyobb százalékban kihasznált sportcentrumot szeretnénk, amely egyre több munkalehetőséget is teremt esztergomi embereknek, a 
szerzett bevételekkel pedig TAO-támogatás nélkül is képesek vagyunk kitermelni a klub és létesítmény működtetéséhez szükséges költségek fedezetét. 
A kockázati tényezőt a magas járulékok és a fixen számítható költségek jelentik: bérköltségek, járulékok, közüzemi költségek, karbantartási és üzemeltetési díjak, 
létesítmény fenntartásához és működtetéséhez szükséges költségek és apparátus díjainak fedezése. Rövid távon ezért a TAO-pályázat révén szeretnénk forráshoz jutni, 
amely fedezni képes a beruházás infrastrukturális költségeinek, valamint a szükséges szakmai és egyéb személyi állomány bérköltségeinek jelentős részét. A jelentős 
tőkeinjekcióval történő vállalkozásfejlesztés után önállóan és eredményesen gazdálkodó sportvállalkozásként is szeretnénk működni.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

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)

6

klubmenedzser 40 12 239 649 Ft 53 390  Ft 3 516 468  Ft

40 12 239 649  Ft 53 390  Ft 3 516 468  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban 

1 784 989 Ft 1 784 989 Ft 3 569 979 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 784 989 Ft 1 784 989 Ft 3 569 979 Ft

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

klubmenedzser

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Támogatási 
időszak

Támogatott pozíció
(k) megnevezése 

Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti 
munka 
óra

Kif. 
hó   

Bruttó 
juttatás 
(Ft/hó) 

Munkáltatói 
járulékok 
(Ft/hó) 

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft) 

2012/132012/13 IgenIgen EgyébEgyéb FelsFelsőőfokúfokú EKHO1EKHO1

Összegzés:

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

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2012/132012/13 00

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

9 10

a labdarúgáshoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmény fejlesztése b 70 % 47 080 000 Ft

kerítés 70 % 4 491 530 Ft

Öntözőberendezés 70 % 3 000 000 Ft

fűnyíró berendezés 70 % 1 000 000 Ft

hordozható kapuk 5X2 m 6 darab 70 % 914 400 Ft

hordozható kapuk 3X2 m 10 darab 70 % 1 016 000 Ft

Támogatási 
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb 
indoklás T.i.     

Tervezett 
beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

Üzembe 
helyezés 
tervezett 
időpontja          

U.f.

2012/132012/13 öltözöltöző ő f.ú.f.ú.

--

sportfejleszsportfejlesz

tési programban tési programban 

vállalt vállalt 

létszámnövekedés, létszámnövekedés, 

tervezett tervezett 

tudatosabb tudatosabb 

utánpótlásnevelés utánpótlásnevelés 

megköveteli, hogy megköveteli, hogy 

ennek megfelelennek megfelelő ő 

infrastuktúrális infrastuktúrális 

hátteret hátteret 

biztosítsunk. biztosítsunk. 

Mindez igényli a Mindez igényli a 

labdarúgáshoz labdarúgáshoz 

kapcsolódó kapcsolódó 

kiszolgáló kiszolgáló 

létesítmény (pl. létesítmény (pl. 

öltözöltözőő, , orvosi, orvosi, 

diagnosztikai diagnosztikai 

terem, konditerem) terem, konditerem) 

alapterületének, alapterületének, 

tartalmának és tartalmának és 

minminőőségének a ségének a 

fejlesztését. fejlesztését. 

Tervezett Tervezett 

beruházási érték beruházási érték 

meghatározásánál meghatározásánál 

figyelembe vettük figyelembe vettük 

az MLSZ értékelési az MLSZ értékelési 

elvében szereplelvében szereplő ő 

bruttó nm árat. bruttó nm árat. 

Mellékelten Mellékelten 

csatolom a kiviteli csatolom a kiviteli 

terv alapján terv alapján 

elkészített elkészített 

elelőőzetes zetes 

költségvetést, költségvetést, 

amely a korábbi amely a korábbi 

páláyzattal együtt páláyzattal együtt 

a teljes a teljes 

létesítményre létesítményre 

készült. Jelen készült. Jelen 

kérelemben kérelemben 

megjelölt tervezett megjelölt tervezett 

beruházási érték a beruházási érték a 

bbőővítményre (cca vítményre (cca 

400 m2400 m2--re), azaz a re), azaz a 

létesítmény II. létesítmény II. 

ütemére vonatkozik ütemére vonatkozik NemNem 2013-05-31

2012/132012/13 p. inf. bp. inf. bőőv.v.

A sportlétesítmény A sportlétesítmény 

területének területének 

elválasztása, elválasztása, 

biztonság és biztonság és 

használhatóság használhatóság 

érdekében szükséges érdekében szükséges 

kerítés létesítése kerítés létesítése 

a pályák és a pályák és 

létesítmények körül.létesítmények körül. NemNem 2013-05-31

2012/132012/13 p. inf. bp. inf. bőőv.v.

Füves pálya Füves pálya 

folyamatos folyamatos 

használatához, és a használatához, és a 

minminőőségi játéktér ségi játéktér 

biztosításához biztosításához 

szükséges szükséges 

eszközöket most eszközöket most 

kell beszereznünk, kell beszereznünk, 

s beépítenünk az új s beépítenünk az új 

füves pálya füves pálya 

alrendszerébe.alrendszerébe. NemNem 2013-05-31

2012/132012/13 p. karb. gépp. karb. gép

ffűűnyírógép, nyírógép, 

pályagondozáshoz pályagondozáshoz 

szükséges eszközök.szükséges eszközök. NemNem 2012-12-30

2012/132012/13 pályatart.pályatart.

A centerpálya és az A centerpálya és az 

edzedzőőpályákhoz pályákhoz 

szükséges tárgyi szükséges tárgyi 

eszközök: eszközök: 

hordozható kapuk hordozható kapuk 

funkcionális funkcionális 

használathoz és a használathoz és a 

megfelelmegfelelő ő 

kihasználtság kihasználtság 

biztosításáhozbiztosításához NemNem 2012-05-31

2012/132012/13 pályatart.pályatart. indoklás lsd fentindoklás lsd fent NemNem 2013-05-31
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hordozható kapuk 7X2m szabványméret 4 darab 70 % 939 800 Ft

talajhüvelyes 7x2 szabványméret 2 darab 70 % 469 900 Ft

pályavilágítás költségvetés csatolva 70 % 18 738 902 Ft

77 993 432 Ft

2012/132012/13 pályatart.pályatart. indoklás lsd fentindoklás lsd fent NemNem 2013-05-31

2012/132012/13 pályatart.pályatart. indoklás lsd fentindoklás lsd fent NemNem 2013-05-31

2012/132012/13 pályatart.pályatart. indoklás lsd fentindoklás lsd fent NemNem 2013-05-31

2012/132012/13 p. inf. bp. inf. bőőv.v.

pályák funkcionális pályák funkcionális 

és téli/és téli/őőszi szi 

ididőőszakban szakban 

különösen különösen 

kihasználtságának kihasználtságának 

biztosítása, biztosítása, 

figyelembe véve az figyelembe véve az 

oktatási oktatási 

intézménnyel intézménnyel 

kapcsolatos kapcsolatos 

együttmegyüttműűködés ködés 

kereteit iskereteit is NemNem 2013-05-31

Összegzés:
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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 2012. és 2015. közötti időszakban:

23 899 928 Ft 55 766 498 Ft 79 666 426 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

23 899 928 Ft 55 766 498 Ft 79 666 426 Ft

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

3 1 2

nagyméretű füves pálya

2500

Esztergom

Gőzhajó utca

3 16384/4 110 65 50 3 226 Ft 9

nagyméretű salakos edzőpálya

2500

Esztergom

Gőzhajó utca

3 16384/4 100 55 12 3 226 Ft 9

nagyméretű füves edzőpálya

2500

Esztergom

Gesztenye fasor

1 16432/1 110 65 4 0 Ft 9

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

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

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. 

Nagy f.p.Nagy f.p. BérletBérlet

EdzEdzőőterületterület BérletBérlet

Nagy f.p.Nagy f.p. BérletBérlet

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

50 20 3

22 10 1

21 9 1

16 4 1

25 5 1

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők 
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező 
gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő 
csapatok száma (Db)

Bajnokság szintje 
(legmagasabb)

U13 alatt 
(Bozsik)

U13-14 Országos II. osztályOrszágos II. osztály

U15 Országos II. osztályOrszágos II. osztály

U16-17 Országos II. osztályOrszágos II. osztály

U18-19 Országos II. osztályOrszágos II. osztály

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

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

12

mez 200 3 444 Ft 688 800  Ft

melegítő 200 6 888 Ft 1 377 600  Ft

futballcipő 100 6 888 Ft 688 800  Ft

sporteszközök 100 3 444 Ft 344 400  Ft

diagnosztikai eszközök 50 3 444 Ft 172 200  Ft

gyógyszerek és vitaminok 400 689 Ft 275 600  Ft

edzőszerelések 150 3 444 Ft 516 600  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

MLSZ D licensz 40 12 136 335 Ft 32 727  Ft 2 028 744  Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi 
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 párpár SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb Diagnosztikai eszközökDiagnosztikai eszközök

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén 
oklevél azonosítószám)

Szerződés 
szerinti heti 
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel 
érintett hónapok 
száma

Bruttó 
juttatások 
(Ft/hó)

Munkáltatói 
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft)

2012/132012/13 EdzEdzőő EKHO1EKHO1
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Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

8 25

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Nagyméretű füves pálya 50 2 222 Ft 9 999 900  Ft

nagyméretű salakos edzőpálya 12 2 222 Ft 9 239 976  Ft

2012/132012/13 EgyébEgyéb KözépfokúKözépfokú EKHO1EKHO1

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

MLSZ D licenszMLSZ D licensz MLSZ DMLSZ D U13 alatt (Bozsik)U13 alatt (Bozsik)

Évad Ingatlan 
megnevezése                                                            

Igénybevétel 
(óra / hó)

Bérleti díj 
(Ft/óra)

Hónapok száma 
az évadban 
(hónap)

Éves költség Kategória

2012/132012/13 élélőőfüves pályafüves pálya

2012/132012/13 egyébegyéb

9. oldal, összesen: 13 oldalPályázat
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

3 616 200  Ft

447 800  Ft

3 374 908 Ft

206 627 Ft

1 928 519 Ft

1 239 876  Ft

2 272 898 Ft

4 553 400  Ft

275 503 Ft

17 915 731 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)

1 841 287 Ft 16 571 584 Ft 18 412 871 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 841 287 Ft 16 571 584 Ft 18 412 871 Ft

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

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)

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

0 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2012/132012/13 ÁÁ

2012/132012/13 SZSZ

2013/142013/14 ÁÁ

2013/142013/14 SZSZ

2014/152014/15 ÁÁ

2014/152014/15 SZSZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a 
képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos 
tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött 
idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Közreműködői költségek

35 661 Ft

1 115 329 Ft

331 424 Ft

1 482 414 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat 
leírása                                                                                                                      

Kapcsolódó jogcím Közreműködő 
díjazása (Ft)

2012/132012/13

sportfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végzsportfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végző ő szervezet szervezet 

által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program 

megvalósítása, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, megvalósítása, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, 

jelentéstételi kötelezettség teljesítése.jelentéstételi kötelezettség teljesítése. Személyi jellegSzemélyi jellegűű

2012/132012/13

sportfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végzsportfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végző ő szervezet szervezet 

által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program 

megvalósítása, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, megvalósítása, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, 

jelentéstételi kötelezettség teljesítése.jelentéstételi kötelezettség teljesítése. Tárgyi jellegTárgyi jellegűű

2012/132012/13

sportfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végzsportfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végző ő szervezet szervezet 

által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program 

megvalósítása, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, megvalósítása, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, 

jelentéstételi kötelezettség teljesítése.jelentéstételi kötelezettség teljesítése. Utánpótlás nevelésUtánpótlás nevelés

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

741 231 Ft

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

53 511 Ft 0 Ft 0 Ft

1 672 994 Ft 0 Ft 0 Ft

497 140 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 223 645 Ft 0 Ft 0 Ft

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:

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

5 7 40.0  %

4 5 25.0  %

1 2 100.0  %

2 5 150.0  %

100 500 400.0  %

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.)

50 60 20.0  %

22 26 18.2  %

21 25 19.0  %

16 19 18.8  %

25 30 20.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

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:

U13 alatt (Bozsik) Fő

U13-14 Fő

U15 Fő

U16-17 Fő

U18-19 Fő

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

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: Esztergom (helység), 2013 (év) 01 (hó) 03 (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012
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Alulírott Bánfi János, 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 (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az 
adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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 kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott 
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, 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 a 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Esztergom (helység), 2013 (év) 01 (hó) 03 (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

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

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

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

(45 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell 
töltenem)

A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.

Egyéb dokumentumok

Kelt: Esztergom (helység), 2013 (év) 01 (hó) 03 (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

12. oldal, összesen: 13 oldalPályázat
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 45 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 13 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

1 784 989 Ft 53 511 Ft 1 784 989 Ft 3 569 978 Ft

55 766 498 Ft 1 672 994 Ft 23 899 928 Ft 79 666 426 Ft

16 571 584 Ft 497 140 Ft 1 841 287 Ft 18 412 871 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

74 123 071 Ft 2 223 645 Ft 27 526 204 Ft 101 649 275 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

1 784 989 Ft 53 511 Ft 1 784 989 Ft 3 569 978 Ft

55 766 498 Ft 1 672 994 Ft 23 899 928 Ft 79 666 426 Ft

16 571 584 Ft 497 140 Ft 1 841 287 Ft 18 412 871 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

74 123 071 Ft 2 223 645 Ft 27 526 204 Ft 101 649 275 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP12-0496/2012

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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