
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  HÉVIZ SPORTKÖR

A kérelmező szervezet rövidített neve  HÉVIZ SK.

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2641

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Alközpont

Adószám  19956837-2-20

Bankszámlaszám  11749039-20070988-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati

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:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8380  Város  Hévíz

Közterület neve  Kossuth Lajos  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  8380  Város  Hévíz

Közterület neve  Kossuth Lajos  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 230 70 25  Fax  -

Honlap  www.hevizsport.hu  E-mail cím  hevizi.sportkor@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Szabó Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 230 70 25  E-mail cím  hevizi.sportkor@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Imre +36 30 230 70 25 hevizi.sportkor@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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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
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

füvespálya-center Nagy f.p. 8380
Hévíz
Kossuth Lajos
9/A.

963 107x68 Egyéb 120 0 Ft 9 Igen

Alsópáhoki tornaterem Egyéb 8394
Alsópáhok
Fő út
122

415 20x40 Bérelt 24 5 000 Ft 6 Nem

Sportpark-nagy műfű Nagy mf.p 8390
Hévíz
Sportpark
1

1455/97 107x68 Egyéb 150 0 Ft 12 Nem
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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 98,3 MFt 98,3 MFt 99 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,2 MFt 3,7 MFt 3,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 28 MFt 100 MFt 102 MFt

Egyéb támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Összesen 130 MFt 202,5 MFt 205,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 74 MFt 85 MFt 90 MFt

Működési költségek (rezsi) 5 MFt 6 MFt 8,2 MFt

Anyagköltség 24 MFt 27 MFt 30 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 6 MFt 7 MFt 10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 109 MFt 125 MFt 138,2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 5 319 539 Ft 106 391 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

30 955 192 Ft 580 535 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

17 253 319 Ft 345 066 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

28 967 416 Ft 579 348 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 30 784 060 Ft 615 680 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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

Hévíz SK elődje Káldosi István szervezésében ’’Lendület SK’’ néven alakult meg 1949 nyarán. Elsőként mindössze egy szakosztálya volt: a labdarúgás, melyet 1952-ben az asztalitenisz és a
röplabda szakosztály létesítése követte. 1956 őszén megszűnt a sportélet Hévízen, s több mint két évig nem működött sportkör. 1959 nyarán 42 taggal és három szakosztállyal - labdarúgás,
asztalitenisz, sakk - újjáalakult a sportkör, sőt hamarosan megalakult a kézilabda, valamint az atlétikai szakosztály is. Új lendületet vett a sportélet, s 1959 júliusában megalakult a Magyar
Honvédelmi Sportszövetség helyi szervezete is. A labdarúgó csapat a ’60-as évek közepén a Veszprém megyei I. osztályban játszott, majd amikor 1969 végén kiesett a megyei élvonalból, a
szakosztály kimondta feloszlását. A sportélet 1972 szeptemberéig ismét szünetelt. 1972 szeptemberétől a keszthelyi járási bajnokságban indulhatott újra a labdarúgó csapat, majd 1974-től a
Veszprém megyei labdarúgó bajnokság II. osztályában, 1976-tól pedig a megyei I. osztályban játszott. Közben a női kézilabda szakosztály is megerősödött, a megyei első osztályban szerepelt,
mígnem 1985-ben a csapat ’’kiöregedésével’’ megszűnt. 1979. január 1-én a keszthelyi járást Zala megyéhez csatolták, így ettől az évtől a Zala megyei I.osztályban játszott Hévíz labdarúgó
csapata. 1981-ben a csapat megnyerte a megyei bajnokságot, így ’81 őszétől már az NB III-ban szerepelhetett. 1983 nyarán azonban a csapat kiesett az NB III-ból így ismét a Zala megyei
első osztályban folytathatta a küzdelmeket. 1991-ben a labdarúgó csapat megnyerte a Zala megyei I. osztályú bajnokságot és ismét felkerült az NB III-ba, majd 1997 nyarán az NB II-be. Az
újjáalakult hévízi csapat az 1999/2000. évi NB II nyugati csoportjának bajnoki címét is megszerezte és az NB I B-be jutott. Jelenleg az együttes az NB III. osztályban játszik. A 2012-ben átadott
műfüves pálya nagyon sokat segített az edzésproblémák kezelésében, viszont füves edzőpályából továbbra is hiány van, így ennek kialakítására is megtörténtek az első lépések, a telek
megvásárlásra került, a pálya megvalósítására jelenleg keressük a forrásokat. Az NB III-as szereplés megtartása a cél., annak érdekében, hogy az utánpótlás bázis jövőképe és tapasztalat
gyűjtésére lehetőséget nyújtsunk. Az idei évtől sportszervezetünk a szombathelyi regionális utánpótlás központ (RUK) alközpontja lett. Alközpontként együttműködve a RUK szervezettel
továbbra is kiemelt célunk a szakmai programunk megvalósítása. 

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

Tervezési terület az építtető üzemeltetésében lévő, 8380 Hévíz, Kossuth L. utcában található élőfüves labdarúgópálya. Jelenleg egy-egy fedetlen, négy soros, vasbeton szerkezetű lelátó áll a
szurkolók rendelkezésére, mind a vendég és mind a hazai szektorban. Építtető szeretné az előbb említett nézőteret komfortosabbá tenni, a nézőket az időjárás viszontagságaitól egy szabadon
álló térlefedéssel megvédeni. A tervezett tetőzet 150 +150 ülőhelyet fed majd le. A beruházás további célja, a sportpálya fejlesztése, a Magyar Labdarúgó Szövetség magasabb
követelményeinek való megfelelés. Alapprogram: Lelátó térlefedése (szabadon álló, konzolos kialakítású tető építése) Az MLSZ infrastruktúra szabályzatában kategorizálja, és előírja a pálya
méreteket. Ennek alapján Hévízi Sportkör labdarúgó pályája „F” kategóriába került besorolásra. Az MLSZ pálya licencet felülvizsgálva megállapította, hogy a pálya szélessége nem éri el a
minimális méretet. A pálya licenc akkor szerezhető meg, ha pálya szélesítése megtörténik. A pálya szélesítésre a keleti irányban nyílna lehetőség, az ezen az oldalon található állóhelyes lelátó
elbontásával. A pálya keleti oldalán található lelátó a jelenlegi állapotában nem használható, ezért annak elbontása indokolt. A pálya szélesítés megvalósítása érdekében a keleti oldali lelátó
elbontásra kerülne. A keleti oldali telekhatárra 1,0 m-t meg nem haladó támfal készülne, így biztosítva a pálya szintjének folytatását, a tereprendezést. Ezzel együtt a meglévő kerítés a
sportpálya teljes kerületén elbontásra kerül, majd a lelátó lefedés és pályaszélesítési munkák végeztével új kerítés készül. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A szövetség sportági stratégiájával összhangban mi is folyamatosan növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A tömegesítésben a „kislépések politikáját” folytatjuk, nem vállalunk olyat, amit
nem tudunk teljesíteni. Jövőre 10%-kal kívánjuk az igazolt gyereksportolóink számát növelni. Célunk, hogy korosztályaink szétbontásával, minden korosztályban csapatot indítsunk a különböző
bajnokságokban. Eredményeink minket igazolnak, U14-es, U15-ös, U17-es és U19-es csapatunk az országos másodosztályban játszik, játékosaink iránt nagy az érdeklődés az elmúlt öt évben
több, mint 30 játékosunk igazolt a legnagyobb akadémiák és vezető I. osztályú utánpótlás csapatok valamelyikébe. Célunk, hogy kiemelt oktatási képzést tudjunk biztosítani labdarúgóinknak,
ezért mind a középiskolákkal, mind pedig az általános iskolákkal szorosabbra kívánjuk fűzni a kapcsolatunkat. Hiányosságnak éreztük eddig, hogy a szülők felé nem kommunikáltunk jól, ezért
új alapokra helyeztük a szülőkkel való kapcsolattartást. Ennek fontos részeként új honlapot készítettünk, illetve elindítottuk facebook oldalunkat is. Tervezzük, hogy minél több külföldi tornára
eljuttassuk csapatainkat, mert ott tudnak csak igazán megmérettetni és egy teljesen más szellemiséggel, mentalitással találkozhatnak, ami óriási élményt és motivációt jelent számukra. De
nem csak tornákra járunk, hanem hagyományosan decemberben szervezzük egy teremtornát, melyen most már nyolc korosztályban versenyezhetnek a gyerekek. Az edzői stábban jövőre is
tervezünk változást, létrehoztuk az utánpótlás szakmai vezetői pozíciót a 6-19 éves korosztályok szakmai munkájának megújítása és irányítása céljából, valamint a belső edzőképzésünkből
több új edzőnek is lehetőséget biztosítottunk a 6-13 évesek és a 14-19 éves korosztályok munkájának hatékonyabbá tétele érdekében. Ezen folyamatot jövőre is folytatni kívánjuk. A
megvalósítás ütemezését részletes ütemtervünk tartalmazza. A megvalósítást a támogatási időszak alatt 2018.07.01-2019.06.30. között tervezzük megvalósítani. A beruházás zárásához a
jogszabály által nyújtott hosszabbítási lehetőséget is igénybe kívánjuk majd venni. 

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

Ebben az időszakban a már megkezdett képzési rendszerünk fejlesztését és megvalósítását tűztük ki célul. Az két képzést szerveztünk, mely során külföldi és hazai tapasztalattal rendelkező
kimagasló szakembert hívtunk új edzéstechnológia bemutatására és elméleti, gyakorlati képzésre,melyet saját és külsős sport szakemberek részére is megnyitottunk. RUK alközpontként céluk
a RUK programjában való aktív részvétel és a közös megvalósítás. Emellett szerepet szeretnénk vállalni mentális fejlesztési programok bevezetésében és fejlesztésében, valamint
kompetencia fejlesztésben, nyílt képzések szervezésével és végrehajtásával. A sportszakmai képzéseket szeretnénk pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs eszközökkel és ismeretekkel
is hatékonyabbá tenni. A következő években szeretnénk a klub kiválasztási rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni. Három év távlatában regionális szinten, a környező települések
bevonásával szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. Játékosmegfigyelők foglalkoztatása révén szeretnénk még hatékonyabbá válni ezen a területen is. Fontos, hogy ez egy
folyamatos, hosszútávú munka legyen. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a környékbeli településeket, iskolákat is bevonva. Mindezek mellett, a
szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot. dolgozunk ki, hogy a labdarúgás a mindennapos testnevelés része legyen A következő
években folytatni kívánjuk a megkezdett munkát, és az anyagi lehetőségek függvényében szélesítjük a klub saját versenyrendszerét a különböző korosztályoknak. Célunk, hogy öt év
távlatában növeljük a versenyrendszerben érintett iskolák, intézmények számát. Az ország teljes utánpótlás nevelése nem korlátozódhat kizárólag az akadémiákra, a lokális helyeken is magas
szintű képzést kell biztosítani. Célunk, hogy a kimagasló tehetségeket továbbadjuk, de a nemzetközi szint alatt legyen alternatíva a többi gyereknek is, ahol megkapja a magas szintű képzést.
Munkánk minőségét mi sem bizonyítja jobban, az elmúlt öt évben több, mint 30 játékost adtunk tovább akadémiáknak, I. osztályú utánpótlás csapatoknak. 

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

Az elkezdett utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a szabadidősport kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése jó úton halad. A klubban van elszántság, akarat, amelyet bizonyít az
utóbbi 4 év munkája és tapasztalatai, hogy mindez eredményeket fog hozni. Az önkormányzat fontosnak tartja az egészséges életmódra nevelést, támogatja is a klubot, de az eddigi önálló
erőfeszítések azonban elérték a felső határokat. További – külső – források bevonására van szükség, hogy az itt élőknek már gyermekkortól olyan szakmai képzést és olyan körülményeket
tudjunk biztosítani, hogy feltételeik megegyezzen más klubokkal. Kettő új szabvány méretű pálya építése a további fejlődéshez elengedhetetlen. A labdarúgók számának növeléséhez, a
minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása. Megszervezzük a koncentrált utánpótlás-nevelést, aminek a
középpontjában a harmonikus kapcsolat az óvodákkal és általános iskolákkal áll. A megfelelő szakmai háttérrel rendelkező szakemberek megbecsülésével és továbbképzésével továbbjavítjuk
a minőségi képzést. A klubnak eltökélt szándéka, hogy városunkban és környékén büszkévé tegye a labdarúgás szerelmeseit, valamint, hogy a sportágat még népszerűbbé, szerethetőbbé
tegye. Hévíz helyben tudja biztosítani a kisváros lakóinak a pezsgő labdarúgó életet, élhetőbbé teszik a környezetet, és összekovácsolja, integrálja a lakókat. Közösségteremtő ereje óriási,
hiszen a fiatalok a helyi klubban megkapják azt a professzionális képzést, amiért a legtöbb magyarországi fiatalnak el kell hagynia a családját, ha karriert vagy minőségi képzést szeretne
labdarúgásban kapni, mindemellett pedig akár még több szakmához is juthat. A sport hozzá tud adni Hévíz világhírű turisztikai szolgáltatásaihoz, hozzáadott értéket teremtve. Terveink szerint
további hazai és nemzetközi tornákat szervezünk. Hévíz kimagasló turista célpont, tehát több napos eseményre a gyermekkel utazna a szülő is, ami érthető módon a városnak is kedvező
(szállás, étkezés és egyéb költések). Egyesületünk több mint 200 magyar fiatalnak ad sportolási lehetőséget, elősegítve ezzel az egészséges életmódhoz szükséges lehetőségeket. Az
önkormányzat segítsége, a programok beérése és a fejlesztések garantálják, hogy hosszú távon is vonzó marad a labdarúgás Hévízen, a projekt fenntartható marad.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Technikai vezető (Jánosa Tibor) Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 140 000 Ft 27 300 Ft 2 007 600 Ft

KAPUS EDZŐ (Hajba Géza) Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 55 000 Ft 9 653 Ft 775 836 Ft

FIZIOTERAPEUTA (Szita Róbert) Egyéb Nem
releváns

EKHO 80 12 45 000 Ft 8 775 Ft 645 300 Ft

FELNŐTT EDZŐ (Lantai Balázs) Edző UEFA A Egyéb 80 12 140 000 Ft 27 300 Ft 2 007 600 Ft

KARBANTARTÓ (Bősze István) Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 90 000 Ft 17 550 Ft 1 290 600 Ft

TAKARÍTÓ (Virág Sándor Béláné) Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 45 000 Ft 4 813 Ft 597 756 Ft

LÉTESÍTMÉNY CSOP.VEZ. (Török
Gábor)

Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ (Makrai
Márta)

Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 120 000 Ft 23 400 Ft 1 720 800 Ft

720 96 735 000 Ft 138 291 Ft 10 479 492 Ft

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

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

FELNŐTT EDZŐ (Lantai Balázs) 465

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

5 159 953 Ft 53 195 Ft 106 391 Ft 5 319 539 Ft 5 319 539 Ft 10 585 883 Ft 10 639 078 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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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
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási eszköz kisbusz (9 fős) új nincs db 1 11 749 000
Ft

11 749 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) utazómelegítő 17 000 Ft db 40 17 000 Ft 680 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) utazókabát 30 000 Ft db 40 30 000 Ft 1 200 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző póló 9 000 Ft db 40 9 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág rövid 10 000 Ft db 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzésgarnitúra nincs db 40 16 000 Ft 640 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) széldzseki 14 000 Ft db 40 14 000 Ft 560 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportszár 4 000 Ft pár 80 4 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusfelszerelés nincs db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sporttáska 15 000 Ft db 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labda 10 000 Ft db 60 10 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labda 10 000 Ft db 60 10 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) jelölőmez 3 000 Ft db 40 3 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labdatartó háló 2 600 Ft db 4 2 600 Ft 10 400 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapu 2x1 méter 25 000 Ft db 12 25 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapu 5x2 méter 195 000 Ft db 4 195 000 Ft 780 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapu 7x2 méter 300 000 Ft db 2 300 000 Ft 600 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve 30 000 Ft db 3 30 000 Ft 90 000 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop 300 000 Ft db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Berendezési eszköz csukamosó nincs db 3 525 000 Ft 1 575 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad 70 000 Ft db 20 70 000 Ft 1 400 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény 400 000 Ft db 20 400 000 Ft 8 000 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe 110 000 Ft db 2 110 000 Ft 220 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe 37 000 Ft db 2 37 000 Ft 74 000 Ft

Berendezési eszköz cipőtartó nincs db 4 10 000 Ft 40 000 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi nincs db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) törölköző nincs db 40 4 500 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edzőmelegítő 13 000 Ft db 40 13 000 Ft 520 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportzokni nincs pár 40 4 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) esőkabát nincs db 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) taktikai tábla (kicsi) 7 400 Ft db 2 7 400 Ft 14 800 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) bója készlet (30 cm) 8 000 Ft db 2 8 000 Ft 16 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) leszúrható karó 3 500 Ft db 10 3 500 Ft 35 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter 60 000 Ft pár 1 60 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapuháló 5x2 méter 28 000 Ft pár 2 28 000 Ft 56 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapuháló 2x1 méter 25 000 Ft pár 6 25 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató 150 000 Ft db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy 45 000 Ft db 1 45 000 Ft 45 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy 100 000 Ft db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág hosszú 13 000 Ft db 40 13 000 Ft 520 000 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok nincs csom 1 8 916 416 Ft 8 916 416 Ft

43 331 616 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kisbusz (9 fős) új Személyszállítási költségeink hatékony csökkentése a fő feladatunk. Ehhez az alábbi busz beszerzése hozzájárul.

(FELNŐTT) utazómelegítő A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) utazókabát A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) edző póló A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) edző nadrág rövid A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) mérkőzésgarnitúra A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) széldzseki A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) sportszár A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) kapusfelszerelés A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) sporttáska A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) labda A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) labda A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) jelölőmez A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) labdatartó háló A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) kapu 2x1 méter A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) kapu 5x2 méter A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) kapu 7x2 méter A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

egészségügyi láda feltöltve A felnőtt csapat egészségi állapotának fenntartása és az egészségügyi vészhelyzetek kezelése érdekében szükséges eszközök és gyógyszerek
rendelkezésre állásnak biztosítása érdekében szükséges.

számítógép, laptop A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátása, illetve az egymásra épülő edzéstervek gyors és hatékony alkalmazása teszi szükségessé a stabil
informatikai háttér meglétét. Indoklás az alábbi táblázatban

csukamosó Szeretnénk, ha a labdarúgók a mérkőzések, edzések befejezését követően még az öltözőbe lépés előtt letisztogatnák a futballcipőiket, ezzel is
ügyelve az öltöző tisztán tartására.

öltöző pad Szeretnénk olyan öltözővel rendelkezni, ahol játékosainknak biztosítva van a kulturált öltözködés és tisztálkodás feltétele. Tiszta nyugodt környezetet
biztosítva szeretnénk ezzel is elősegíteni a mentális felkészülés lehetőségét.

öltöző szekrény Szeretnénk olyan öltözővel rendelkezni, ahol játékosainknak biztosítva van a kulturált öltözködés és tisztálkodás feltétele. Tiszta nyugodt környezetet
biztosítva szeretnénk ezzel is elősegíteni a mentális felkészülés lehetőségét.

asztal bírói öltözőbe Szeretnénk olyan kulturált környezetet biztosítani ahol lehetőség van a bírói feladatokra kapcsolatos felkészülésre.

szék bírói öltözőbe Szeretnénk olyan kulturált környezetet biztosítani ahol lehetőség van a bírói feladatokra kapcsolatos felkészülésre.

cipőtartó Szeretnénk játékosainknak biztosítani a kulturált öltözködés és tisztálkodás feltételei, ennek részét képezi cipőtartó.

pályavonalzó kocsi Indoklás az alábbi táblázatban.

(FELNŐTT) törölköző A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) edzőmelegítő A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) sportzokni A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) esőkabát A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

(FELNŐTT) taktikai tábla (kicsi) A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) bója készlet (30 cm) A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) leszúrható karó A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) kapuháló 5x2 méter A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

(FELNŐTT) kapuháló 2x1 méter A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

nyomtató A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátása, illetve az egymásra épülő edzéstervek gyors és hatékony alkalmazása teszi szükségessé a stabil
informatikai háttér meglétét.

masszázságy Sportolók esetében az izmok nagy terhelésnek vannak kitéve,ami hosszútávon a test izom-egyensúlyának megbomlásához vezet. A túlterhelt izmok
képesek olyannyira befeszülni, hogy akár önmagukban is komoly fájdalmakat okozhatnak. A kórosan feszes izmok begörcsölnek, sem a nyújtásra,
sem az erősítésre nem képesek megfelelően reagálni. Ezért fontos az egyesület számára masszázságy beszerzése, hogy játékosaink izom-
engyensúlyát szinten tudjuk tartani, ezzel fizikai kondíciójukat meg tudjuk őrizni.

hordágy Mérkőzések, edzések alkalmával bekövetkező sérülések esetén, a sürgősségi ellátást akadálytalanul lebonyolíthassuk. A hordágyon történő szállítás
célja sérült testrész izommunkájának átvétele, tehermentesítése, a sérült testrészek másodlagos,az izomösszehúzódás, vagy a gravitáció miatt
létrejövő elmozdulásának, és a szállítási trauma csökkentése. Ezzel szeretnénk csökkenti a sérülés veszélyét. Ezért szükséges, hogy a lehető
legszélesebb körű ellátást tudjuk szükség esetén biztosítani.

(FELNŐTT) edző nadrág hosszú A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.
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kiegészítők, tartozékok Traktor típusa: John Deere 1026R, ehhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítők beszerzését kívánjuk eszközölni az idei évadban: Fülke, Mellső TLT,
Hómaró, Permetező, Pótkocsi. A tételes ajánlatot a ’’nyilatkozat a mellékletekről’’ dokumentumokhoz csatoltam szíves felhasználásra.

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

30 065 105 Ft 309 552 Ft 580 535 Ft 30 955 192 Ft 13 266 511 Ft 43 912 151 Ft 44 221 703 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 Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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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)

Biztonsági
beruházás

kerítés építés/felújítás/bővítés 2018-07-01 2019-06-30 2019-06-30 24 130 000 Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

lelátó fedése 2018-07-01 2019-06-30 2019-06-30 40 513 000 Ft

64 643 000 Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

kerítés építés/felújítás/bővítés füvespálya-center Az MLSZ infrastruktúra szabályzatában kategorizálja, és előírja a pálya méreteket. Ennek alapján Hévízi
Sportkör labdarúgó pályája „F” kategóriába került besorolásra. Az MLSZ pálya licencet felülvizsgálva
megállapította, hogy a pálya szélessége nem éri el a minimális méretet. A pálya licenc akkor szerezhető meg,
ha pálya szélesítése megtörténik. A pálya szélesítésre a keleti irányban nyílna lehetőség, az ezen az oldalon
található állóhelyes lelátó elbontásával. A pálya keleti oldalán található lelátó a jelenlegi állapotában nem
használható, ezért annak elbontása indokolt.

lelátó fedése füvespálya-center Tervezési terület az építtető üzemeltetésében lévő, 8380 Hévíz, Kossuth L. utcában található élőfüves
labdarúgópálya. Jelenleg egy-egy fedetlen, négy soros, vasbeton szerkezetű lelátó áll a szurkolók
rendelkezésére, mind a vendég és mind a hazai szektorban. Építtető szeretné az előbb említett nézőteret
komfortosabbá tenni, a nézőket az időjárás viszontagságaitól egy szabadon álló térlefedéssel megvédeni. A
tervezett tetőzet 150 +150 ülőhelyet fed majd le. A beruházás további célja, a sportpálya fejlesztése, a Magyar
Labdarúgó Szövetség magasabb követelményeinek való megfelelés.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Biztonsági
beruházás

kerítés
építés/felújítás/bővítés

Nagy f.p. 8380
Hévíz
Kossuth
Lajos
9/A.

963 Nem
releváns

1 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó fedése Nagy f.p. 8380
Hévíz
Kossuth
Lajos
9/A.

963 kapacitás(fő) 300 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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?

Igen

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. 16 735 720 Ft 172 533 Ft 345 066 Ft 17 253 319 Ft 7 394 280 Ft 24 475 066 Ft 24 647 599 Ft

Utóf. 28 098 393 Ft 289 674 Ft 579 348 Ft 28 967 416 Ft 12 414 607 Ft 41 092 348 Ft 41 382 022 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 8 Aktív

U7 u7_csapat_2 8 Aktív

U7 u7_csapat_3 8 Aktív

U9 u9_csapat_1 10 Aktív

U9 u9_csapat_2 10 Aktív

U9 u9_csapat_3 10 Inaktív

U11 u11_csapat_1 10 Aktív

U11 u11_csapat_2 10 Aktív

U11 u11_csapat_3 10 Aktív

U13 u13_csapat_1 15 Inaktív

U13 u13_csapat_2 15 Inaktív

U13 u13_csapat_3 15 Inaktív

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

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom) 8

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom) 10

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 1

Bozsik sportszer csomag vásárlására (2 millió Ft/csomag) 1

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad) 1
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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

U15 HÉVÍZ SPORTKÖR U15 18 Országos II. 2. Országos II. 2. Aktív

U14 HÉVÍZ SPORTKÖR U14 18 Országos II. 2. Országos II. 2. Aktív

U19 HÉVÍZ SK U19 18 Országos III. 1. Országos III. 1. Aktív

U17 HÉVÍZ SK U17 18 Országos III. 2. Országos III. 2. Aktív

U12 HÉVÍZ SK U12 18 Országos I. Országos I. Aktív

U13 HÉVÍZ SK U13 18 Országos I. Országos I. Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U11 U11 7 Futsal up torna Aktív

U13 U13 7 Futsal up torna Aktív

U11 U11 7 Futsal up torna Aktív

U11 U11 7 Futsal up torna Aktív

U13 U13 7 Futsal up torna Aktív

U13 U13 7 Futsal up torna Aktív

U13 U13 7 Futsal up torna Aktív

U11 U11 7 Futsal up torna Aktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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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

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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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

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 2 030 000 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

ELN-22/2018 (04.12) számú határozat:

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakban életbe lépő új támogatás-elosztási elvek miatt a sportszervezetek által realizálható
támogatáscsökkenés mértékét a sportszervezetek fenntartható gazdálkodása érdekében átmenetileg kompenzálja.

Ennek értelmében amennyiben egy sportszervet részére az utánpótlás-nevelés támogatás jogcímen jóváhagyásra kerülő összeg a 2017/2018-as bázis időszakban érvényes aktivitás
(csapatszám és bajnoki osztályok) alapján számítva a 2018/2019-es támogatási időszakra az előző évi támogatás a férfi nagypályás labdarúgás vonatkozásában 85%-a alá csökkenne, úgy a
tárgyidőszaki támogatás összegét a bázisévi számított támogatás 85%-ában kell meghatározni. A kompenzáció megállapítása során, az MLSZ-en keresztül jóváhagyott összes (látvány-
csapatsport és költségvetési) támogatásnak az együttes összegét kell figyelembe venni

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 8 fő 1 500 000 Ft

u7_csapat_2 (N) U7 8 fő 1 500 000 Ft

u7_csapat_3 (N) U7 8 fő 500 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 10 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_2 (N) U9 10 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_3 (N) U9 10 fő Inaktív

u11_csapat_1 (N) U11 10 fő 1 750 000 Ft

u11_csapat_2 (N) U11 10 fő 1 750 000 Ft

u11_csapat_3 (N) U11 10 fő 500 000 Ft

u13_csapat_1 (N) U13 15 fő Inaktív

u13_csapat_2 (N) U13 15 fő Inaktív

u13_csapat_3 (N) U13 15 fő Inaktív

 Teljes elvi támogatás 10 500 000 Ft

Férfi

HÉVÍZ SPORTKÖR U15 (N) U15 18 fő Országos II. 2. 2 000 000 Ft

HÉVÍZ SPORTKÖR U14 (N) U14 18 fő Országos II. 2. 2 000 000 Ft

HÉVÍZ SK U19 (N) U19 18 fő Országos III. 1. 5 600 000 Ft

HÉVÍZ SK U17 (N) U17 18 fő Országos III. 2. 2 000 000 Ft

HÉVÍZ SK U12 (N) U12 18 fő Országos I. 2 000 000 Ft

HÉVÍZ SK U13 (N) U13 18 fő Országos I. 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 15 600 000 Ft

Férfi futsal

U11 (V) U11 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

U13 (V) U13 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

U11 (V) U11 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

U11 (V) U11 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

U13 (V) U13 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

U13 (V) U13 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

U13 (V) U13 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

U11 (V) U11 7 fő Futsal up torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 4 000 000 Ft

 Bozsik 10 500 000 Ft

 Férfi 15 600 000 Ft

 Férfi futsal 4 000 000 Ft
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 Produktivitási bónusz 2 030 000 Ft

 Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer
Ft/alkalom)

800 000 Ft

 Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

500 000 Ft

 Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

100 000 Ft

 Bozsik sportszer csomag vásárlására (2
millió Ft/csomag)

2 000 000 Ft

 Csoportvezetői díjazásra (573 600
Ft/évad)

573 600 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

36 103 600 Ft
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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) Bozsik sportszercsomag nincs csom 1 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapuháló 2x1 méter 25 000 Ft db 4 12 000 Ft 48 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapu 2x1 méter 25 000 Ft db 4 25 000 Ft 100 000 Ft

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

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

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

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

Alsópáhok tornaterem Terem Egyéb település 5 000 Ft 18 6 540 000 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Alsópáhok tornaterem Kisebb korosztályos gyerekek ide járnak edzésre, szükség esetén itt rendezzük a tornákat.

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)

Edző 1284 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző 3641 EKHO 80 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző 217 EKHO 80 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző 539 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző 539 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző TANC1437-01423 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző 3641 EKHO 80 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző 1284 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző TANC1437-01442 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző TANC1502-01532 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző TANC1437-01432 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb Rácz István technikai vezető EKHO 120 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb Jankovics Péter technikai
vezető

EKHO 120 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző TANC1437-01442 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb Szalay Bernadett
gyógytornász

EKHO 120 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Edző 217 EKHO 60 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb UP toborzás vezető EKHO 120 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb Németh Szabolcs UP
Adminisztrátor

EKHO 120 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb Szávai Zsolt UP
kommunikációs szakember

EKHO 120 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb Torsa Dániel UP szertáros EKHO 160 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb dr. Belák Gergely UP orvos EKHO 120 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000 Ft

Egyéb Horváth Elemér Bozsik
Alközpont vezető

EKHO 160 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Rácz István technikai vezető Versenyeztetéssel kapcsolatos hivatalos ügyeket intéz. Sportrendezvények szervezésével, technikai feltételek megteremtésével foglalkozik.

Jankovics Péter technikai vezető Versenyeztetéssel kapcsolatos hivatalos ügyeket intéz. Sportrendezvények szervezésével, technikai feltételek megteremtésével foglalkozik.

Szalay Bernadett gyógytornász A sérült játékosok felépülését felügyeli és segíti. Prevenciós tevékenység kiemelten fontos ezen a területen.

UP toborzás vezető Az egyéb nem hivatalos, de a csapatokkal kapcsolatos ügyeket intézi. Például utazásokat, felkészülési tornák megszervezése. Elsősorban gyakorlati
munkát végez. A fiatal tehetségek felkutatását végzi.

Németh Szabolcs UP
Adminisztrátor

Az egyéb nem hivatalos, de a csapatokkal kapcsolatos ügyeket intézi. Például utazásokat, felkészülési tornák megszervezése.

Szávai Zsolt UP kommunikációs
szakember

Az egyéb nem hivatalos, de a csapatokkal kapcsolatos ügyeket intézi. Például utazásokat, felkészülési tornák megszervezése.

Torsa Dániel UP szertáros A csapat felszereléseinek, sporteszközöknek a megfelelő karbantartásáért, tárolásáért felelős személy.

dr. Belák Gergely UP orvos A sérült játékosok felépülését felügyeli és segíti. Prevenciós tevékenység kiemelten fontos ezen a területen.

Horváth Elemér Bozsik Alközpont
vezető

Az alközpont vezetése, koordinálása a feladata. Bozsik és egyéb utánpótlás teljes versenyeztetése, szakmai képzése szintén munkaköri feladata.

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1284 UEFA B U19 10 18

1284 UEFA B U17 10 18

217 UEFA A U15 10 18

539 UEFA A U12 10 18

539 UEFA A U13 10 18

TANC1437-01423 MLSZ Grassroots C U11 10 10

3641 UEFA B U11 10 10

1284 UEFA B U9 10 10

TANC1437-01442 MLSZ Grassroots C U8 5 6

TANC1502-01532 MLSZ Grassroots C U7 5 6

TANC1437-01432 Kapusedző U19 5 18

TANC1437-01442 Erőnléti edző U19 5 18

217 UEFA A U14 10 18

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 148 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 130 000 Ft

Nevezési költségek 65 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 540 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 368 990 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 26 529 000 Ft

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

Összesen 33 280 990 Ft
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2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

29 860 539 Ft 307 841 Ft 615 680 Ft 30 784 060 Ft 3 420 451 Ft 33 896 670 Ft 34 204 511 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)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

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

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

be/SFP-22935/2018/MLSZ

2018-04-28 14:37 24 / 35



Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 106 391 Ft 106 391 Ft 53 195 Ft 159 586 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

580 535 Ft 619 655 Ft 309 552 Ft 890 087 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 345 066 Ft 345 066 Ft 172 533 Ft 517 599 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 579 348 Ft 579 348 Ft 289 674 Ft 869 022 Ft

Utánpótlás-nevelés 615 680 Ft 615 681 Ft 307 841 Ft 923 521 Ft

Összesen 2 227 020 Ft  3 359 815 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011.
(VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek
nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási
jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Hévíz, 2018. 04. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szabó 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 ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 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: Hévíz, 2018. 04. 28.
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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 Szabó Imre (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó HÉVIZ SPORTKÖR (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a HÉVIZ SPORTKÖR (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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati

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: Hévíz, 2018. 04. 28.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos 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).

2Abban 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.

3Valamennyi 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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Feltöltés / Megtekintés

Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-04-28 14:00:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-04-28 14:01:06

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

Kelt: Hévíz, 2018. 04. 28.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%

be/SFP-22935/2018/MLSZ

2018-04-28 14:37 33 / 35



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 5 159 953 Ft 53 195 Ft 106 391 Ft 5 319 539 Ft 5 319 539 Ft 10 585 883 Ft 10 639 078 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 74 899 218 Ft 771 759 Ft 1 504 949 Ft 77 175 927 Ft 33 075 398 Ft 109 479 565
Ft

110 251 324 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

30 065 105 Ft 309 552 Ft 580 535 Ft 30 955 192 Ft 13 266 511 Ft 43 912 151 Ft 44 221 703 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

16 735 720 Ft 172 533 Ft 345 066 Ft 17 253 319 Ft 7 394 280 Ft 24 475 066 Ft 24 647 599 Ft

- ebből utófinanszírozott 28 098 393 Ft 289 674 Ft 579 348 Ft 28 967 416 Ft 12 414 607 Ft 41 092 348 Ft 41 382 022 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

29 860 539 Ft 307 841 Ft 615 680 Ft 30 784 060 Ft 3 420 451 Ft 33 896 670 Ft 34 204 511 Ft

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

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

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

Összesen 109 919 710 Ft 1 132 795 Ft 2 227 020 Ft 113 279 526 Ft 41 815 388 Ft 153 962 118
Ft

155 094 913 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 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)

alairasi_cimpeldany_szabo_imre.pd_1_1524839813.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2018-04-27 16:36:53) a4046a2a6b1d81b7bb6054e20c7f332593d63f04b5a4d7fc289d6dc623476e88

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

tao_onkormanyzati_onresz.pd_1524839037.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 16:23:57) a6bc94b244586a2f524aca055dda78ec83a3416002fef055a81246ad29107ba1

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

963hrsz_2018_19_nem_engedelykoteles_1524839057.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2018-04-27 16:24:17)
4d2486f39a66ed0e96f12a65200adeb0d579276b3a8397811e73b723114e662d

Egyéb dokumentumok

traktor_kiegeszitok_arajanlat_1524908931.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2018-04-28 11:48:51) d9fb2c626807559fe5564eb9e90e7d7b0eccf29a7c7f6b5eb50dd8c671ca82de

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi.pd_1524837531.pdf (Szerkesztés alatt, 850 Kb, 2018-04-27 15:58:51) 3d0eba2a0a1594edb62127f522ca38b12d626bbf4b96ed9616e3d5159f0993ff

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

cegkivonat.pd_1524839845.pdf (Szerkesztés alatt, 984 Kb, 2018-04-27 16:37:25) 633e34b434be3eaaa75c0a88ab4460d4a1ebcbe95934622cd2c42862a5da8a66

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasi.pd_1524837526.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2018-04-27 15:58:46) dc878b73ddbf46753a9a213325f145e52d2b4a61d1db23c58bf55bc3b8f52e0a

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

koztart_opten_kerelem_001_22935_201_1524657420.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-25 13:57:00) f93cef0dccc51b9840e0674ff3a0db5550b535489c1f6d8712eb8d90f508d149

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

trafic_11749000_1_1524814768.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2018-04-27 09:39:28) 4bfe5a5501ae69e2312f008ac02f57d444576327efdce0b55e5139403687e0c4

traktor_kiegeszitok_arajanlat_1524814772.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2018-04-27 09:39:32) d9fb2c626807559fe5564eb9e90e7d7b0eccf29a7c7f6b5eb50dd8c671ca82de

ajanlat_sportker_1524916866.pdf (Szerkesztés alatt, 335 Kb, 2018-04-28 14:01:06) bdd1d160683a1e552039351adc7c01985d3af1924c482601fd6d4042de0f7e00

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

963hrsz_2018_19_nem_engedelykoteles_1524839045.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2018-04-27 16:24:05)
4d2486f39a66ed0e96f12a65200adeb0d579276b3a8397811e73b723114e662d

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

963hrsz_2018_19_nem_engedelykoteles_1524814714.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2018-04-27 09:38:34)
4d2486f39a66ed0e96f12a65200adeb0d579276b3a8397811e73b723114e662d

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

963_hozzajarulo_nyilatkozat.pd_1524814708.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2018-04-27 09:38:28) 55eb72f1ffc2dd1ec5a636baee9bc47a1cee77ffad67abdb1135e518b14116d7

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

tulajdonilap.pd_1524814694.pdf (Szerkesztés alatt, 619 Kb, 2018-04-27 09:38:14) 96a32f7abc60e1372b39a232c0d22e0a0c7df3f4b313e27d43c7ee4ba8a0b7b1

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

963_hozzajarulo_nyilatkozat.pd_1524814704.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2018-04-27 09:38:24) 55eb72f1ffc2dd1ec5a636baee9bc47a1cee77ffad67abdb1135e518b14116d7

963hrsz_jelzalogjog.pd_1524814721.pdf (Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2018-04-27 09:38:41) d945b3da817fb4482608221c82a9429ff42eb2a2dcb0c0cfe5fe40495d50ffc6

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

traktor_kiegeszitok_arajanlat_1524814744.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2018-04-27 09:39:04) d9fb2c626807559fe5564eb9e90e7d7b0eccf29a7c7f6b5eb50dd8c671ca82de

trafic_11749000_1_1524814749.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2018-04-27 09:39:09) 4bfe5a5501ae69e2312f008ac02f57d444576327efdce0b55e5139403687e0c4

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

palyaszelesites_1524500653.docx (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2018-04-23 18:24:13) feff03db81429d7edb1bf7f4a30214e08d61afdd91d797435728cfa6420af530

tao_201819_te_ingatlan_1524500666.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-04-23 18:24:26) b7d7b6b613cb9ff2d871d27d332c835897155edf0763c92e7ab20fbf2d72c757

tao_201819_te_ingatlan_1524916822.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2018-04-28 14:00:22) a11dd719f10634c85df6b59dad33791cf188eacea1369b3fd78cd8e776547258
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