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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

A kérelmező szervezet rövidített neve

DMTK

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19831899-1-13

Bankszámlaszám

11742180-20041315-

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
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

2330

Város

Dunaharaszti

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

152

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2330

Város

Dunaharaszti

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

152

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 902 07 06

Fax

+36 30 902 07 06

Honlap

www.dmtk.hu

E-mail cím

kulcsar.ferenc@pr.hu

E-mail cím

kulcsar.ferenc@pr.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kulcsár Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 902 07 06
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kulcsár Ferenc

E-mail cím

+36 30 902 07 06

kulcsar.ferenc@pr.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Kőrösi Ált.Iskola Sportcsarnoka

Dunaharaszti Önkormányzat

Dunaharaszti Önkormányzat

5

Felkészülés

Tököli Sportcsarnok

Tököli Önkormányzat

Tököli Önkormányzat

6

Felk. és versenyeztetés

Alsónémedi Sportcsarnok

Alsónémedi Önkormányzat

Abéva Kft

6

Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1920-01-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1920-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

2,2 MFt

65 MFt

65 MFt

Állami támogatás

0 MFt

4 MFt

4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,4 MFt

11 MFt

15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

16 MFt

50 MFt

50 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

22 MFt

20 MFt

Összesen

18,6 MFt

152 MFt

154 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,5 MFt

31 MFt

30 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

4 MFt

5 MFt

Anyagköltség

0,5 MFt

27 MFt

28 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,1 MFt

48 MFt

50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

10 MFt

31 MFt

36 MFt

Összesen

15,1 MFt

141 MFt

149 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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7,11 MFt

2016
8,35 MFt

2017
9,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

297 259 Ft

5 945 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

14 420 415 Ft

288 408 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

18 852 377 Ft

377 048 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

31 217 791 Ft

624 356 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Dunaharaszti Pest megyében, Budapesttől délre a főváros agglomerációjában helyezkedik el. Állandó lakossága meghaladja a 20 ezer főt. Egyik büszkesége az új,
modern, hetvenhektáros iparterület, ahol közel 50 gazdasági szervezet, köztük több multinacionális cég telepedett le. Fejlődésének motorja, hogy az M0-s körgyűrű
megépülése nyomán az ország egyik legfontosabb közúti tranzit-központjává vált. Térségi szerepe szempontjából döntő, hogy naponta közel 200 vonat-, autóbuszés HÉV-járat köti össze a fővárossal és vonzáskörzete többi településével. Bölcsődével, két óvodával, három általános iskolával és egy középiskolával rendelkezik.
Óvodába 1339 gyerek jár. Az általános iskolákban 1884, míg a középiskolában 498 fő tanul. A lakosság létszámának növekedése az utóbbi években óvodai és iskolai
férőhelyek bővítését tette szükségessé. Sajnos ezek a fejlesztések az intézményekhez tartozó tornaterem hálózatot nem érintették. Az égész városban egy
középméretű, egy alapméretű valamint két alapméret alatti tornaterem található. 2002-ben néhány lelkes és régebben más egyesületekben már játszott fiatal
megszervezte a férfi kézilabda szakosztályt. Az első években csak az utánpótlás korú játékosok sporttal való megszerettetése volt a fő irányvonal, majd 2004-ben
több tapasztaltabb játékos bevonásával összeállítottunk egy felnőtt csapatot. Ezzel egy időben az addig serdülő szinten játszókból egy ifjúsági csapat is megalakításra
került. A 2004/05-ös szezonban a Pest megyei bajnokságban, majd 2005-től-2007-ig a Pest megyei szuper-csoportban versenyeztünk. 2007-ben az elért eredmény
alapján az ifjúsági és felnőtt csapat Dunaharaszti labdajátékai történetében először szerzett jogot NB II-es bajnokságban való részvételre! A csapat jelenleg is az NB
II-ben szerepel, az Északi csoportban. Az utánpótlás nevelés az utóbbi időben újból komoly hangsúlyt kapott, folyamatosan érkeznek a kézilabdát kipróbálni és
ezután versenyszerűen is űzni akaró fiatalok a szakosztályhoz. Külön örömünkre szolgál, hogy a sportág és egyesületünk szolgáltatásai iránti igény nem csak
településünkön, hanem a szomszédos Taksonyban is megjelent.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A lakosság létszámának növekedése az utóbbi években óvodai és iskolai férőhelyek bővítését tette szükségessé. Sajnos ezek a fejlesztések az intézményekhez
tartozó tornaterem hálózatot nem érintették. Az égész városban egy középméretű, egy alapméretű valamint két alapméret alatti tornaterem található. A további
fejlődés egyik komoly akadálya, hogy Dunaharaszti területén nincs szabványos méretű sportcsarnok, így mérkőzéseinket valamint a junior és a felnőtt csapat edzéseit
jelenleg a szomszédos Alsónémediben, illetve Tökölön rendezzük. A versenysport mellett a létesítendő csarnok a tömegsport iránti igény helyszínét is kiszolgálhatná,
hiszen olyan létesítmény, amelyik városi szintű rendezvény befogadására alkalmas – nincs. A mindennapos testnevelés bevezetése már most sem teszi lehetővé,
hogy minden korosztály bejusson tornaterembe. A megépülő sportcsarnok a délelőtti és a kora délutáni idősávban biztosíthatná az iskolák részére ezt a lehetőséget.
A csarnok leválasztása egyidejűleg két testnevelésóra megtartására adna alkalmat. A sport mellett a város lakosságának kulturális és társadalmi rendezvényeinek
lebonyolítására is alkalmas lenne a létesítmény. Összességében elmondható, hogy a város lakosság összetételének változása, az új generációk megjelenése, a
település státusának felértékelődése olyan életviteli igényt jelent, amely az általános sportolási és ebből következően megjelenő versenyszerű sportolás
kielégítésének helyiségigényét jelenti. A kivitelezés I. ütemére elnyert pályázat alapján módosításra került az épDgig p éy
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Sportm.társ

Adózás
módja

Pozmann Beatrix

Egyéb

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2

12

40 000 Ft

8 800 Ft

585 600 Ft

2

12

40 000 Ft

8 800 Ft

585 600 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Pozmann Beatrix

Licensz.

1967-07-14

N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

288 341 Ft

2 973 Ft

5 945 Ft

297 259 Ft

297 259 Ft

591 545 Ft

594 518 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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 megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Egyéb

Öltozőpad 1,5m -es egyoldalas (Egyedi)

db

12

73 406
Ft

880 872 Ft

Egyéb

Öltozőpad 2m -es kétoldalas (Egyedi)

db

4

114 046
Ft

456 184 Ft

Egyéb

Öltozőpad 2m -es egyoldalas (Egyedi)

db

4

84 836
Ft

339 344 Ft

Egyéb

3 rekeszes öltöző szekrény (Egyedi)

db

2

107 950
Ft

215 900 Ft

Egyéb

Állítható magassgáú vizsgáló ágy (Egyedi)

db

1

406 908
Ft

406 908 Ft

Egyéb

Laborszék (Egyedi)

db

2

59 690
Ft

119 380 Ft

Egyéb

Várószék (Egyedi)

db

8

24 765
Ft

198 120 Ft

Egyéb

Műszer és gyógyszertartó szekrény (Egyedi)

db

1

227 330
Ft

227 330 Ft

Egyéb

Orvosi asztal (Egyedi)

db

1

171 450
Ft

171 450 Ft

Egyéb

Nővér asztal (Egyedi)

db

1

133 350
Ft

133 350 Ft

Egyéb

Láb és kéztartó, állítható magasságú (Egyedi)

db

1

37 465
Ft

37 465 Ft

Egyéb

Eszközkocsi (Egyedi)

db

1

68 580
Ft

68 580 Ft

Egyéb

Paraván (Egyedi)

db

1

93 853
Ft

93 853 Ft

Egyéb

Álló fogas (Egyedi)

db

1

37 465
Ft

37 465 Ft

Egyéb

Digitális mérleg (Egyedi)

db

1

40 640
Ft

40 640 Ft

Egyéb

Testmagasság mérő - digitális (Egyedi)

db

1

60 960
Ft

60 960 Ft

Egyéb

Hordágy (Egyedi)

db

1

113 030
Ft

113 030 Ft

Pályatartozék

Eredményjelző tábla - multisport rendszer (Egyedi)

db

1

1 993
900 Ft

1 993 900 Ft

Pályatartozék

Mennyezetről leerszthető térelválasztó - egyrétegű, motoros
rendszer (Egyedi)

db

1

5 969
000 Ft

5 969 000 Ft

Pályatartozék

Sportpadló védőburkolat - Floor Protect (Egyedi)

db

1

3 702
050 Ft

3 702 050 Ft

Pályatartozék

Cserepad - 14 személyes (Egyedi)

db

2

1 714
500 Ft

3 429 000 Ft
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2017/18 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 megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

Jegyzőkönyv vezető asztal (Egyedi)

db

2

222 250 Ft

444 500 Ft

Pályatartozék

Bordásfal kétszakaszos (Egyedi)

db

15

68 580 Ft

1 028 700 Ft
20 167 981 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Öltozőpad 1,5m -es
egyoldalas

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Öltozőpad 2m -es kétoldalas

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Öltozőpad 2m -es egyoldalas

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

3 rekeszes öltöző szekrény

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Állítható magassgáú vizsgáló
ágy

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Laborszék

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Várószék

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Műszer és gyógyszertartó
szekrény

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Orvosi asztal

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Nővér asztal

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Láb és kéztartó, állítható
magasságú

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Eszközkocsi

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Paraván

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Álló fogas

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Digitális mérleg

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Testmagasság mérő digitális

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Hordágy

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Eredményjelző tábla multisport rendszer

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Mennyezetről leerszthető
térelválasztó - egyrétegű,
motoros rendszer

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

Sportpadló védőburkolat Floor Protect

Sportcsarnok berendezése,

Cserepad - 14 személyes

Sportcsarnok berendezése,

Jegyzőkönyv vezető asztal

Sportcsarnok berendezése,
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Bordásfal kétszakaszos

Indoklás

Sportcsarnok berendezése, sporteszköze

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

13 987 803 Ft

144 204 Ft

288 408 Ft

14 420 415 Ft

6 180 178 Ft

20 456 389 Ft

20 600 593 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Lengőszerkezetes sportpadló

2017-11-30

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2018-01-31

U.
f.

É.
k.

2018-01-31

Tervezett beruházási
érték (Ft)

26 366 396 Ft
26 366 396 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Lengőszerkezetes sportpadló

Beruházás címe

2330
Dunaharaszti
Belterület
-

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

8230

önkormányzati

Az épülő Dunaharaszti Sportcsarnokba a betervezett
Grabo sport pvc helyett Grabo Spring Air Elite
sportparketta rendszert szeretnénk megvalósítani. Az
ajánéati ár az eredetihez képesti különbözetet
tartalmazza.

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

18 286 806 Ft

188 524 Ft

377 048 Ft

18 852 377 Ft

8 079 590
Ft

26 743 444 Ft

26 931 968 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

0

0

U8

0

0

0

U9

0

0

0

U10

0

0

0

U11

0

0

0

U12

0

1

0

U13

0

0

0

U14

0

10

1

serdülő

0

13

1

ifjúsági

0

16

1

0

40

3

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Tape

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Gyógyszer

Arnika Zselé

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

20

2 500 Ft

50 000 Ft

Gyógyszer

hűtő spray

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

jégakku

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

6

1 400 Ft

8 400 Ft

Gyógyszer

kötésragasztó

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Gyógyszer

sebbevonó

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

15

3 000 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

poly szivacsos
kötszer

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

10

500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

masszázs olaj

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

5

3 500 Ft

17 500 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

15

3 500 Ft

52 500 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

massage ágy

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska
felszerelve

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

3

20 000 Ft

60 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

mentőláda

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

lemosó spray

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

5

3 500 Ft

17 500 Ft

Gyógyszer

ló krém

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

5

5 500 Ft

27 500 Ft

Vitamin

multivitaminok
(Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

40

150 Ft

6 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

újraélesztő készülék
(automata /
félautomata)

Ifjúsági, Serdülő, U14

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Alsónémedi
Sportcsarnok

Ifjúsági,
Serdülő

8 000 Ft

24

11

264

2 112 000 Ft

Tököli Sportcsarnok

Ifjúsági, U14

10 000 Ft

24

11

264

2 640 000 Ft

Dunaharaszti Kőrösi
Ált.Iskola

Ifjúsági, U14

10 000 Ft

20

10

200

2 000 000 Ft

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

32331

Csapp Imre László

EKHO

4

10

125 000 Ft

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Edző

4865

Illés Márton

EKHO

4

10

170 000 Ft

34 000 Ft

2 040 000 Ft

Vitányi A.

EKHO

4

12

125 000 Ft

25 000 Ft

1 800 000 Ft

Technikai vezető

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Csapp Imre László

1964-03-07

C

Nem rel.

U14

Illés Márton

1987-11-27

B

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Vitányi A.

1971-03-21

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U12, U14

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

8 239 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 311 900 Ft

Személyszállítási költségek

1 925 000 Ft

Nevezési költségek

240 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

70 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

6 752 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

9 072 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 340 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

33 749 900 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

30 281 257 Ft

312 178 Ft

624 356 Ft

31 217 791 Ft

3 468 643 Ft

34 374 256 Ft

34 686 434 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
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
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
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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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

5 945 Ft

5 945 Ft

2 973 Ft

8 918 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

288 408 Ft

288 408 Ft

144 204 Ft

432 612 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

377 048 Ft

377 048 Ft

188 524 Ft

565 572 Ft

Utánpótlás-nevelés

624 356 Ft

624 356 Ft

312 178 Ft

936 534 Ft

Összesen

1 295 757 Ft

1 943 635 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása. - EKR felület gondozása

Tárgyi utófinanszírozott

0- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása. - EKR felület gondozása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Dunaharaszti, 2017. 12. 13.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kulcsár Ferenc (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
14. 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;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.
g. 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;
16. 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.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezett k eleze tt

NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kulcsár Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Dunaharaszti Munkás Testedző Kör
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Dunaharaszti Munkás Testedző Kör
(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 sportolóm

be/SFPHPM01-05150/2017/MKSZ
1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Kulcsár Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Dunaharaszti, 2017. 12. 13.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: 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.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Dunaharaszti, 2017. 12. 13.
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Kulcsár Ferenc
elnök
Dunaharaszti Munkás Testedző Kör
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:05:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-23 14:28:13
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-23 14:27:26
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 22:08:09
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 15:59:24

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 15:59:44

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 15:59:33
Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:00:43
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:08:20
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 14:54:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:22:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:22:43
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 14:57:05
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:22:56

2017-12-13 12:08

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
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Feltöltés / Megtekintés

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:23:05
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 14:58:57
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 14:58:49
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:20:36
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:21:02
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:21:21
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:21:37
Feltöltés / Megtekintés

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 15:22:00

Kelt: Dunaharaszti, 2017. 12. 13.

2017-12-13 12:08

25 / 29

be/SFPHPM01-05150/2017/MKSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

4

100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

4

100%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

1

2

100%

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

1

3

200%

Szakemberek átlagfizetése

Ft

80000

130000

63%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

17

20

18%

U8

8

12

50%

U14

15

20

33%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

288 341 Ft

2 973 Ft

5 945 Ft

297 259 Ft

297 259 Ft

591 545 Ft

594 518 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

32 274 609 Ft

332 728 Ft

665 456 Ft

33 272 792 Ft

14 259 768 Ft

47 199 833 Ft

47 532 561 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

13 987 803 Ft

144 204 Ft

288 408 Ft

14 420 415 Ft

6 180 178 Ft

20 456 389 Ft

20 600 593 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

18 286 806 Ft

188 524 Ft

377 048 Ft

18 852 377 Ft

8 079 590 Ft

26 743 444 Ft

26 931 968 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

30 281 257 Ft

312 178 Ft

624 356 Ft

31 217 791 Ft

3 468 643 Ft

34 374 256 Ft

34 686 434 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

62 844 207 Ft

647 878 Ft

1 295 757 Ft

64 787 841 Ft

18 025 670 Ft

82 165 634 Ft

82 813 512 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (42 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
alairt_afa_nyilatkozat_1493560764.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-04-30 15:59:24)
b5a2f593b72d4565075dd16cc866643cdf4ba0936ef9a66406ebb4a6780197ff
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)
alairasicimpeldany_1492950493.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2017-04-23 14:28:13)
656727e9c4d2eead4ffbcfc23f33cdc81ab9e77e5e70c20b9711aa718f8d51d0
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
hp1-alsonemediterem_1510840475.pdf (Hiánypótlás melléklet, 752 Kb, 2017-11-16 14:54:35)
08ffc274a07270c576f26fd06871a0f42e7a47dee1040445b44c5209cc3acca3
hp1-harasztiterem_1510840475.pdf (Hiánypótlás melléklet, 732 Kb, 2017-11-16 14:54:35)
490fe5939e903ab307a5b11e3e2d75ae8cefdf6c1ea24c7cbf2f6990a1a12443
hp1-tokolterem_1510840489.pdf (Hiánypótlás melléklet, 437 Kb, 2017-11-16 14:54:49)
a81afd7eac17eb9fed841a3b996c790ade878834ae38f93a9a61fba37f5e7650
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nyilatkozat_beveteli_forrasok_1493561119.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2017-04-30 16:05:19)
dbbf0a0224c182f74a843dfbac0c521ba874aef8f2aad3b8f9169934e5f9d0d1
nyilatkozat_beveteli_forrasok_14935_1510842097.pdf (Hiánypótlás melléklet, 320 Kb, 2017-11-16 15:21:37)
dbbf0a0224c182f74a843dfbac0c521ba874aef8f2aad3b8f9169934e5f9d0d1
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
muszakiespenzugyiutemterv_1493644293.xlsx (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-05-01 15:11:33)
a8d9f045fec54dc7ba1174f7198bee255aa84ca9334a63b53dfd2f724cee290a
muszakiespenzugyiutemterv_149364429_1510842036.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 19 Kb, 2017-11-16 15:20:36)
a8d9f045fec54dc7ba1174f7198bee255aa84ca9334a63b53dfd2f724cee290a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
sportcsarnok_foglalasok2_1461857567_1493644475.xlsx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-05-01 15:14:35)
9570333bedb7084e3d5154c99ce996a9331ff9113b61f79305841f1008efe8d1
sportcsarnok_foglalasok2_1461857567_1510842081.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 22 Kb, 2017-11-16 15:21:21)
9570333bedb7084e3d5154c99ce996a9331ff9113b61f79305841f1008efe8d1
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
polgarmesternyilatkozat0001_1493644605.pdf (Szerkesztés alatt, 316 Kb, 2017-05-01 15:16:45)
e0e7184e91f3f76fc3df7be96fc1f517c1a024d25a0bba4dbd2478ebabb3376e
polgarmesternyilatkozat0001_1493644_1510842062.pdf (Hiánypótlás melléklet, 316 Kb, 2017-11-16 15:21:02)
e0e7184e91f3f76fc3df7be96fc1f517c1a024d25a0bba4dbd2478ebabb3376e
Egyéb dokumentumok
hp2-multivitaminigazolas_1510840541.jpg (Hiánypótlás melléklet, 290 Kb, 2017-11-16 14:55:41)
dfc1b3db3e42e437114a3146402485acf6ab995b6e6456efb01f143750d693d7
hp7-sportpadlo_utemezes_1510840778.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2017-11-16 14:59:38)
8a0f0892cdbaa9a165e658082503572029d01c9d20bfa67a1190173c7cac6a89
hp8-onkormhatarozat_onero_1510840843.pdf (Hiánypótlás melléklet, 132 Kb, 2017-11-16 15:00:43)
c09fc2ac3b98a2b0c79a5ced9ffb40b6f2b4b9a179cea161af86d8291d4f2351
hp9-1110_dmtk_cc_szandeknyilatko_1510840843.pdf (Hiánypótlás melléklet, 208 Kb, 2017-11-16 15:00:43)
9acce48c77f27f14ab6002716679b27b6418f788dbfd176f5f454fa4a3193f41
sportcsarnokfelszereles_arajanlat._1493537675.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-30 09:34:35)
bcfbc79c43f69bd273db8cf01482363c88b14fd73875f10cc3de17ffa6386c1f
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
alairt_emmi_nyilatkozat_1493560784.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2017-04-30 15:59:44)
ff107131a8b74b630976e8a3637a5ee4d93f8ff753d140fbe8023fd2394b73b1
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
dunaharaszti_birosagi04.27_1493370308.pdf (Szerkesztés alatt, 982 Kb, 2017-04-28 11:05:08)
d425b42a31b168fa2bbb97c716c26d97c620dd41fa68a9574a1ad4beda3afa1d
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kezikozigdij_1493410089.pdf (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2017-04-28 22:08:09) 5c2752f774ea20d814712f49d907c55f5c50f97002bbc8bb3bed85a625983076
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
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kthatarozat_hozzajarulonyilatkoza_1493644505.pdf (Szerkesztés alatt, 535 Kb, 2017-05-01 15:15:05)
f4ab68e19cab5b2f273e846f06e0e19910bd493495e34d7cde54310726270d78
kthatarozat_hozzajarulonyilatkoza_1_1510842120.pdf (Hiánypótlás melléklet, 535 Kb, 2017-11-16 15:22:00)
f4ab68e19cab5b2f273e846f06e0e19910bd493495e34d7cde54310726270d78
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
20170406_kezilabda0_asig_1492950446.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-23 14:27:26)
394a0b92e6e0ae7fab89cfb19230b9a3e7ffd71f6037ea1fabf427e342f2860b
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
alairt_nyilatkozat_2_1493560773.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2017-04-30 15:59:33)
17b89ecc7645aaf70b8563fc2e7276f45557cf98ae7f4e3417a7c6fc3437ace7
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
jogerosepitesiengedely_1493560919.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-30 16:01:59)
02fff0c7aa6a9fbd563c218ba7c12f29aec06ece66ac7ec4a2225a57066813b0
jogerosepitesiengedely_1493560919_1510842185.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-11-16 15:23:05)
02fff0c7aa6a9fbd563c218ba7c12f29aec06ece66ac7ec4a2225a57066813b0
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
jogerosepitesiengedely_1493560911.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-30 16:01:51)
02fff0c7aa6a9fbd563c218ba7c12f29aec06ece66ac7ec4a2225a57066813b0
dunaharaszti_sportcsarnok_mod._ep.e_1493561168.pdf (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2017-04-30 16:06:08)
d272f7f435d6075da939c00e0da741c7428e1cf66403f8844bef648151dbe856
dunaharaszti_sportcsarnok_mod._ep.e_1510842176.pdf (Hiánypótlás melléklet, 342 Kb, 2017-11-16 15:22:56)
d272f7f435d6075da939c00e0da741c7428e1cf66403f8844bef648151dbe856
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
kthatarozat_hozzajarulonyilatkoza_1493561089.pdf (Szerkesztés alatt, 535 Kb, 2017-04-30 16:04:49)
f4ab68e19cab5b2f273e846f06e0e19910bd493495e34d7cde54310726270d78
kthatarozat_hozzajarulonyilatkoza_1_1510842163.pdf (Hiánypótlás melléklet, 535 Kb, 2017-11-16 15:22:43)
f4ab68e19cab5b2f273e846f06e0e19910bd493495e34d7cde54310726270d78
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap8230_1493644258.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2017-05-01 15:10:58)
ebca0dcbc8585a00b04024a49999ebb718c3a8bac3c9005229237e358143e36a
hp5-tul.lap_1510840625.pdf (Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2017-11-16 14:57:05) 58e4063119c1eaabee45b6c1a44660c01e6afc4551476b2454f210542414ba99
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
jelzalogjog_tulajdonosinyilatkoza_1493561055.pdf (Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2017-04-30 16:04:15)
294bf718cd7747e2f3ea28e9db6b3cce0fc22b4a1243d510d2705832c63e6236
jelzalogjog_tulajdonosinyilatkoza_1_1510842150.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2017-11-16 15:22:30)
294bf718cd7747e2f3ea28e9db6b3cce0fc22b4a1243d510d2705832c63e6236
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
sportpadloajanlat_1493560981.pdf (Szerkesztés alatt, 532 Kb, 2017-04-30 16:03:01)
616f1fc3a34938d78e262b7061774cadc97e21b80588eb1929056c774322f420
hp6-kulonbozetiktgvet_1510840737.pdf (Hiánypótlás melléklet, 158 Kb, 2017-11-16 14:58:57)
6c0fd7fe0a5bab715c89a2c3f902a7fa06826c9caf6181a1b051d45bb848341f
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hp6-dunaharaszti_e01foldszinti_1510840729.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-11-16 14:58:49)
8d4169de18da8e7ff34b6369354015593cbaf44b2c3936652145d5279e0a5186
sportpadloajanlat_1493402009.pdf (Szerkesztés alatt, 532 Kb, 2017-04-28 19:53:29)
616f1fc3a34938d78e262b7061774cadc97e21b80588eb1929056c774322f420
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
hp4-vitanyiattilaigazolasduna_1510840565.pdf (Hiánypótlás melléklet, 86 Kb, 2017-11-16 14:56:05)
3629fdce2e39667c133e0927939e7a50e23d459a5acb8da91045db748b3c9535
nyilatkozat_vitanyiattila_1510841300.docx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2017-11-16 15:08:20)
a64226cb76ba07e9cd1baf7e5894f487dd27662b800ce48d5689883ab2e769bb
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