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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

A kérelmező szervezet rövidített neve

DMTK

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19831899-1-13

Bankszámlaszám

11742180-20041315-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2330

Helység

Dunaharaszti

Út / utca

Fő út

Házszám

152

Irányítószám

2330

Helység

Dunaharaszti

Út / utca

Fő út

Házszám

152

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 kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kulcsár Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 902 07 06

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 Csoma Sándor Ált. Isk.

Dunaharaszti Önkormányzat

Dunaharaszti Önkormányzat

22

Versenyeztetés

Balatonboglári Általános Iskola

Balatonboglár Város Önkormányzat

Balatonboglár Város Önkormányzat

10

Felkészülés

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):

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4 MFt

6 MFt

7 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

7 MFt

9 MFt

10 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,2 MFt

3,2 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,2 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,9 MFt

2,1 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3 MFt

3,1 MFt

3,5 MFt

Összesen

5,3 MFt

8,9 MFt

10 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

3,9 MFt

6 MFt

6,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2015-10-18 11:42
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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

438 579 Ft

8 772 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

17 261 870 Ft

345 237 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

943 473 Ft

18 869 Ft

Közreműködői díj

2015-10-18 11:42
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az előző évek toborzása által és az előkészítő foglalkozások
sikerességének köszönhetően a megnövekedett létszámunkból sok gyermeket sikerült megtartanunk. Így a 2014-2015-ös bajnoki szezonban ismételten a legkisebb
korosztálytól kezdve képviselni tudtuk magunkat egészen a gimnázium 3. évfolyamáig bezárólag, a legjobb úton haladva a folyamatos utánpótlás biztosításának
érdekében! Csapataink: Országos bajnokságokban: - U12-es Gyermek kupa: vegyesen fiúk és lányok alkotják, a csapat fele U11-es korosztályú még - Nemzeti
Serdülő fiú bajnokság - NB II Közép A bajnokság: az előző évi kerethez képest történt kisebb változás, eligazolás, így 10 fős kerettel vágtunk neki. 2015.áprilisi
keretünk 13 fő. Pest Megyei Bajnokságokban: - 2013. év vége felé elindítottunk egy ovi kosárlabda foglalkozást, melyre óvodások és általános iskola 1-2. osztályosok
közül a kezdők, menet közben az egyesülethez csatlakozó, kosárlabdázni vágyó gyerekek járnak - Pest Megyei Mini bajnokság: az általános iskola 3-4. évfolyamos
tanulói vegyesen alkotják a csapatot, melyhez az ügyesebb ovikosarasoktól kezdve a korosztály felső korhatáráig jelen vannak a fiatalok - Pest Megyei Gyermek
bajnokság: fiúk és lányok vegyesen alkotják, a korosztály az általános iskola 5-6. évfolyamos tanulói, de a fiatalabbak közül többen is feljátszanak - Pest Megyei
Serdülő fiú bajnokság: az általános iskola 7-8. évfolyamos fiú diákjai alkotják a csapatot - Pest Megyei Kadet leány bajnokság: az évek alatt kinevelkedett és
megmaradt kevés lányunk alkotja a csapatot Csapataink edzései Dunaharasztin, a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola sportcsarnokában vannak. Mérkőzéseinket,
a korábbi évekkel ellentétben, már nem csak a felnőtt együttesünk tudja hazai pályán játszani, hanem utánpótlás csapataink közül egyre többen, köszönhetően a
TAO adta lehetőségnek! E nélkül a hatalmas támogatás nélkül nem tudnánk kifizetni a hazai tornák terembérleti költségeit.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sportfejlesztési programunk az alábbi szakmai program alábbi ütemezésben történő megvalósításához kapcsolódó költségeket tartalmazza: A projekt
megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2014.07.01-2015.09.01. Toborzás, igazolás,
nevezés 2014.07.01-2015.09.01. Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel
2015.09.01-2016.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, támogatókkal, önkormányzattal.
2015.07.01-2016.06.30. Sportfejlesztési programunk az alábbi szakmai program alábbi ütemezésben történő megvalósításához kapcsolódó költségeket tartalmazza:
A projekt megvalósításának időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2015.07.01-2016.09.01. Toborzás,
igazolás, nevezés 2015.07.01-2016.09.01. Bajnokságban való részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való
részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, támogatókkal,
önkormányzattal. 2015.07.01-2016.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunkat a Magyar Kosárlabda Szövetség hosszútávú sportfejlesztési stratégiájának ismeretében, ahhoz illeszkedve készítettük el. Elsősorban a
következő célkitűzésekhez kívánunk csatlakozni. - Tömegbázis megteremtése A tömegbázist Dunaharaszti öt óvodájára és a három általános iskolájára építjük, ill. a
környező települések óvodáira, iskoláira. Dunaharaszti rohamos gyorsasággal növekszik, a vonzáskörzettel együtt a lakosság száma meghaladja a 70.000 főt. Ez
kiváló lehetőséget kínál a toborzásra. Legfontosabb rövidtávú célunk, hogy a kosárlabdázás régiós központjává váljunk és a környék településeiről is tudjunk
megfelelő körülmények között gyermekeket toborozni. - Sportszerek biztosítása Az alapvető eszközökkel, felszerelésekkel való ellátás létszükséglet klubunk életében.
A megfelelő, jó minőségű sporteszköz nemcsak a sportolást segíti, hanem más hozadéka is van, mint pl. jelképezi az összetartást, a közös célokért való együtt
dolgozást. Az eszközök és felszerelések beszerzésével egyrészt az edzések színvonalát, a versenyekre való felkészülés eredményességét tudjuk növelni, másrészt a
szülők által viselt költségek terhét kívánjuk csökkenteni. - Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása A kosárlabda köztudottan rendkívül gyors és kemény
sportág, melynek velejárója a gyakori sportsérülés. Célunk, hogy szeretnénk a sérüléseket megelőzni, de ha már bekövetkezett a sérülés, akkor azt szeretnénk
mielőbb kezelni a lehető legjobb gyógyászati eszközökkel. Fiatal játékosok esetében nagyon fontos a jókedv és motiváltság megőrzése, melyet egy hosszantartó és
nem megfelelő módon kezelt sportsérülés alaposan lelohaszthat, ill. súlyosabb esetben örökre elveheti a kedvet a sportolástól.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A jövőben szeretnénk még több utánpótlás mérkőzést hazai közönség előtt játszani, ill. az 1 évvel ezelőtti tervünk, mely szerint szeretnénk 2 korosztállyal elindulni és
szerencsét próbálni a Pest Megyei bajnoksággal párhuzamosan az Országos mezőnyben is, sikerült megvalósítanunk. Ez egy nagyon jó tanulás volt számunkra,
mely nagy mértékben hozzájárult a gyerekek fejlődéséhez . Több fiatalban is ott a lehetőség, hogy elismert, magasabb színvonalú egyesületekben folytassák
pályafutásukat. Többen szerencsét is próbáltak már nagyobb egyesületeknél, közülük páran átigazolva a mai napig is aktívan ott kosárlabdáznak, jó eredményeket
elérve csapatukkal az országos bajnokság élmezőnyeiben (MTK női junior csapattag, NJB fiúknál Vasas és MAFC, U18 válogatott kerettag). A klubnak eltökélt
szándéka, hogy a településen büszkévé tegye a kosárlabdázás szerelmeseit, valamint, hogy a sportágat még népszerűbbé, szerethetőbbé tegye. Célkitűzésünk,
hogy tanítványaink számára örömet okozzon a kosárlabdázás és elkötelezetté váljanak a sportág és az egyesület iránt. A DMTK kosárlabda szakosztályának
fejlesztése nemcsak a város számára jelentenek pozitív gazdasági, társadalmi és sportszakmai hatást, hanem térségünk, régiónk számára is. A fejlett sportélet
megtartó erejű, a fiatalok joggal érezhetik azt, hogy sport és közösség terén nincsenek hátrányban másokkal szemben. Sportfejlesztési programunk kedvező
elbírálása esetén egyesületünk nagymértékben hozzá tudna járulni az MKOSZ által kitűzött stratégiai célok megvalósításához, melynek lényege az alulról építkezés,
a széles tömegbázis kialakítása és a minőségi munka alapjainak lerakása. Céljaink között szerepel, hogy jövőre több korosztállyal is indulhassunk az országos
bajnokságban: Gyermek (U12) vegyes , NSB (U14) fiú , NKB (U16) fiú és NJB (U18) lány
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

edző

Végzettsé
g

Középfokú

Adózás
módja

EKHO1

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

30

9

80 000 Ft

16 000 Ft

864 000 Ft

30

9

80 000 Ft

16 000 Ft

864 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció megnevezése
edző

Indoklás
NBII -es felnőtt csapat edzéseinek tartása és a csapat versenyeztetése

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

425 421 Ft

4 386 Ft

8 772 Ft

438 579 Ft

438 579 Ft

872 772 Ft

877 158 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének 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

2015-10-18 11:42
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

8

8

1

Megyei

U12

10

0

2

Országos

U14

11

3

2

Országos

U16

2

2

0

Nincs

U18

9

3

1

Megyei

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

40

16

6

2015-10-18 11:42

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Melegítő alsó/felső

db

36

30 000 Ft

1 080 000 Ft

Sporteszköz

Sporttáska

db

36

10 000 Ft

360 000 Ft

Sporteszköz

Labdatároló acélból

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszerek, vitaminok

orvosi táska

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

fagyasztó spray

db

5

2 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

fásli

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

2015/16 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)

Kőrösi Csoma S. Isk.
tornacsarnoka

U11, U12,
U14, U16

7 500 Ft

80

10

800

6 000 000 Ft

Balatonboglári Ált. Isk.

U12

3 500 Ft

56

1

56

196 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember
neve

2014/15 idény működősi
engedély száma

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Egyéb

Őri Gergely

20143167002

U16,
U18

EKHO1

80

10

Edző

Varga Máté

20143531001

U12,
U14

EKHO1

80

Edző

Tóth Viktor

11111111111

U11,
U12

EKHO1

40

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó
)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

190 000 Ft

36 000 Ft

2 260 000 Ft

10

150 000 Ft

40 000 Ft

1 900 000 Ft

10

120 000 Ft

24 000 Ft

1 440 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 520 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

50 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 160 000 Ft

Nevezési költségek

80 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 040 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

6 196 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 016 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 600 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

18 662 000 Ft

2015-10-18 11:42
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2015/16 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)

16 744 014 Ft

172 619 Ft

345 237 Ft

17 261 870 Ft

1 917 986 Ft

19 007 237 Ft

19 179 856 Ft

2015-10-18 11:42
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Általános Képzés
2015/16 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
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 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

2015-10-18 11:42
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 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

2015-10-18 11:42
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

300 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

700 000 Ft

a pályahitelesítés díja

20 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

1 020 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

915 170 Ft

9 435 Ft

18 869 Ft

943 473 Ft

104 830 Ft

1 038 869 Ft

1 048 304 Ft

2015-10-18 11:42
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

8 772 Ft

8 772 Ft

4 386 Ft

13 158 Ft

Utánpótlás-nevelés

345 237 Ft

345 237 Ft

172 619 Ft

517 856 Ft

Versenyeztetés

18 869 Ft

18 869 Ft

9 435 Ft

28 304 Ft

Összesen

559 317 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem
rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős
cég az elvégzett munkáért teljeskörű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a
sportszervezettel. Szakértői munka keretében részt vesz az következő tevékenységekben: • Részvétel és koordináció a
sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; • részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken; projekt
előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; • részvétel a programmegvalósításában; részvétel az
adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében; • közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási
dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának
megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a

Utánpótlás-nevelés

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem
rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős
cég az elvégzett munkáért teljeskörű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a
sportszervezettel. Szakértői munka keretében részt vesz az következő tevékenységekben: • Részvétel és koordináció a
sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; • részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken; projekt
előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; • részvétel a programmegvalósításában; részvétel az
adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében; • közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási
dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának
megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a

Versenyeztetés

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem
rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős
cég az elvégzett munkáért teljeskörű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a
sportszervezettel. Szakértői munka keretében részt vesz az következő tevékenységekben: • Részvétel és koordináció a
sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; • részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken; projekt
előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; • részvétel a programmegvalósításában; részvétel az
adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében; • közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási
dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának
megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a

2015-10-18 11:42
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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, 2015. 10. 18.
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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. 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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Dunaharaszti, 2015. 10. 18.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 23:26:44

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:
2015-04-28 17:57:36

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:
2015-04-27 23:29:27

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-13 09:39:30

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Dunaharaszti, 2015. 10. 18.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

4

5

25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

4

100%

Edzőtáborok száma

db

1

3

200%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
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

425 421 Ft

4 386 Ft

8 772 Ft

438 579 Ft

438 579 Ft

872 772 Ft

877 158 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 744 014 Ft

172 619 Ft

345 237 Ft

17 261 870 Ft

1 917 986 Ft

19 007 237 Ft

19 179 856 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

Versenyeztetés

915 170 Ft

9 435 Ft

18 869 Ft

943 473 Ft

104 830 Ft

1 038 869 Ft

1 048 304 Ft

Összesen

18 084 605 Ft

186 439 Ft

372 878 Ft

18 643 922 Ft

2 461 395 Ft

20 918 878 Ft

21 105 317 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-10-18 11:42

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
30 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany_1430236656.pdf Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2015-04-28 17:57:36)
656727e9c4d2eead4ffbcfc23f33cdc81ab9e77e5e70c20b9711aa718f8d51d0
Nyilvántartó hatóság igazolása
cegkivonat2015.04.24_1430170004.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-27 23:26:44)
7e645a7ffc6a085ae8093116900b25b7881e3eb3b74cd678f74b2c6dbdaa59b7
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kozigkosar_1430249816.pdf Szerkesztés alatt, 5 Kb, 2015-04-28 21:36:56) b7c76238b166f7f3892673f91e2577979669fa8861484dd35125c696ccfeeef0
kosarszovigazg.dijve_1436773170.pdf Hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2015-07-13 09:39:30)
0363c0fbb29c25cab9332ec5e0037a8dd00752abb83a803e3d36dc24f580353a
Köztartozásmentes adózó
kosarnav0_asig20150425_1430170167.pdf Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2015-04-27 23:29:27)
1643ecdb3ec04922a98b51ae6357590f9aa63c9156ba46dcc9a813205a213a20
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