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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

Tagsági azonosítószám

1370

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

NB III-as

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19831899-1-13

Bankszámlaszám

11742180-20041315-00000000

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

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kulcsár Ferenc

+36 30 902 07 06

E-mail cím
kulcsar.ferenc@pr.hu

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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

14 MFt

65 MFt

65 MFt

Állami támogatás

0 MFt

4 MFt

4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5,5 MFt

11 MFt

15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

45 MFt

50 MFt

50 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

22 MFt

20 MFt

Összesen

64,5 MFt

152 MFt

154 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

25 MFt

31 MFt

30 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

4 MFt

5 MFt

Anyagköltség

3 MFt

27 MFt

28 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

15 MFt

48 MFt

50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

20 MFt

31 MFt

36 MFt

Összesen

63 MFt

141 MFt

149 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

40 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

4 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

6 509 868 Ft

130 197 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 102 942 Ft

122 059 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

20 362 017 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

16 930 261 Ft

338 603 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-22 16:45
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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
Felnőtt első csapatunk az előző évek sikereit folytatva tagja a szűkített létszámú, magasabb színvonalú NB III-as bajnokságnak, jelenleg a Közép-csoport 5. helyén
áll. Az együtt versenyző U19-es és U17-es csapataink a II. osztály Közép-Nyugati csoportjában hasonlóan a korábbi évekhez más kategóriát jelentenek. Az idősebbek
és a fiatalabbak most a középmezőny eléréséért küzdenek, egyelőre sikerrel. Az U15-ös és U14-es csapatunk szintén a II. osztályban szerepel, már egymás utáni
harmadik szezonjában. Mindkét együttesünk a Közép B-csoportban versenyzik, ahol jelenleg a tabella második felében helyezkednek el. A Bozsik Programban
Alközpontként veszünk részt. A saját rendezésű alközponti U13-U11-es tornák mellett, az U7-U9-es Fesztiválokat is a Dunaharaszti műfüves pályán rendezzük meg
hétről hétre, ahol Dunaharaszti, Alsónémedi, Kiskunlacháza, Taksony, valamint a Szigethalmi Darazsak versenyeznek egymással. Emellett Alközpontként egy U13-as
és egy U11-es csapatunk a Kiemelt megyei Bozsik Tornákon is részt vesz, félévente öt alkalommal, amely mindig más-más Alközpontban kerül lebonyolításra, egyegy alkalommal Dunaharasztin is. Az elkészült nagy és kisméretű műfüves pályánkat folyamatosan karban tartjuk, ahol az edzések mellett, bajnoki mérkőzéseket,
utánpótlás és veterán tornákat rendezünk meg. Ezen felül nagy jelentősége van az edzőtáboroknak szakmai és emocionális szempontból is.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az öltöző épület bővítésének indoklása: A DMTK centerpályáján lévő épületben nem áll rendelkezésre az „Infrastruktúra Szabályzat” – ban előírt dopping szoba, sem
pedig orvosi szoba. Az épület átalakításával ezek a helységek az előírásoknak megfelelően kerülnének kialakításra a meglévő területen egy öltöző és a játékvezetői
öltöző terhére. Ezek a helységek, valamint még egy öltöző az újonnan építendő részben kerülnének elhelyezésre. Kialakításra kerülne egy mosókonyha is a bővítés
területén. Ezen fejlesztések elvégzése után az épület megfelelne a vonatkozó előírásoknak. Élőfüves pálya felújítása: A magas humusztartalmú pálya talajszerkezete
nem felel meg a terhelése miatt az elvárásoknak. Lassan engedi át a vizet, a víztartalma miatt hosszú ideig nem terhelhető. A talaj vízháztartási jellemzőinek, s a
játéktér felületének javítása a cél. A felület megvágásával, 20 cm mélységű hasítékolásával, homokterítéssel és megfelelő tápanyag kijuttatással a pálya minősége
javítható. A már kiépített öntöző berendezéssel a vízutánpótlás biztosítható. Műfüves pályák karbantartása: Az MLSZ pályaépítési program keretében épült nagy és
kis műfüves pályák jól szolgálják a csapataink téli felkészülését, de a versenyidőszakban is aktívan használjuk a felületeket. Ezen felül a téli PMLSZ tornát, valamint
Bozsik tornákat rendezünk. A pályák karbantartását részben saját eszközeinkkel végezzük, részben vállalkozóval végeztetjük. Az intenzív használat miatt évi két
mélylazítást kell elvégeztetnünk. s a granulátum pótlásáról kell gondoskodnunk. A fent említett fejlesztések azért létfontosságúak számunkra, mert a következő
években is szeretnénk megőrizni a harmadosztályú tagságunkat és az infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a 2017-18-as szezonra is megkapjuk az
amatőr licencet.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2016.07.01-2017.09.01. Toborzás,
igazolás, nevezés 2016.07.01-2017.09.01. Bajnokságban való részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való
részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések.
2016.07.01-2017.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, támogatókkal, önkormányzattal. 2016.07.01-2017.06.30. A projekt pénzügyi sajátossága folytán a
finanszírozások a 2017 - es évre tolódnak át. A tervezett edzőtáborok a tavaszi szezonra való felkészülést szolgálnák. A sportfelszerelések beszerzése az év végén
történhet. A bér és az utazás költsége az év során folyamatos. Ezen a területen komoly gond a megfelelő finanszírozás biztosítása. A tervezett öltözőbővítést a
támogatás beérkezését követően fogjuk elkezdeni. Tervezett kezdési időpont 2017.február. Reményeink szerint a támogatási időszak végére el is készül.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A folyamatban lévő pályázati időszakban a megerősített utánpótlásképzésünk jól működik. A személyi feltételek adottak, kialakult a struktúra személyi feltétele. A
korábban elkészült fejlesztések (műfüves kis és nagypálya, füves kispálya) a tárgyi feltételeket biztosítják a fedett létesítményen kívül. Tartalmi munka végezhető. A
közvetlen környezetben a DMTK vezető szerepe bizonyos területeken kialakult, de ezen helyzet megtartása, további fejlesztése folyamatos munkát igényel. A korábbi
pályázatban felvázolt teljes körzet becsatolása csak szervezett buszjáratok beindításával történhetne meg. Jelenleg is a lelkes szülők tudják szállítani a gyermeküket
a gyakorlásra, mérkőzésekre, illetve a Bozsik Programos foglalkozásokra szállítjuk a fiatalokat. A felnőtt csapat eredményei is segítik az utánpótlás nevelését. Látható
a cél, ami motiválja a fiatalokat.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A pályázatban szereplő erősségek (városi támogatottság; kiterjedt vonzáskörzet; jó kapcsolat óvodákkal, iskolákkal; ambiciózus klubvezetés; hátrányos helyzetűek
szociális támogatása) továbbra is jelen vannak, a lehetőségek jelentős részben (létesítmény és szervezeti rendszer fejlesztése) realizálódtak. A gyengeségek
megszűntek (infrastruktúra, szervezet). Reális veszély, hogy a sporttámogatás esetleges megszűnése a fejlődés leállását, majd lassú hanyatlását eredményezné.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

szakmai igazgató

Edző

UEFA A

gondnok

Egyéb

szertáros

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

160

12

271 048 Ft

54 210 Ft

3 903 091 Ft

Nem
releváns

Normál

160

12

116 163 Ft

32 526 Ft

1 784 264 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

58 082 Ft

16 263 Ft

892 140 Ft

pályamunkás

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

58 082 Ft

16 263 Ft

892 140 Ft

pályamunkás

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

58 082 Ft

16 263 Ft

892 140 Ft

masszőr

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

77 442 Ft

21 684 Ft

1 189 509 Ft

technikai vezető

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

154 884 Ft

43 368 Ft

2 379 018 Ft

pályamunkás

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

58 082 Ft

16 263 Ft

892 140 Ft

880

96

851 865 Ft

216 838 Ft

12 824 440 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése
szakmai igazgató

Oklevél azonosítója

Beszerzés folyamatban

374

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

szakmai
igazgató

A labdarúgó szakosztály tekintetében: a) A Szakosztály gazdasági és pénzügyi tevékenységének, folyamatának megszervezése b) A pénzügyi
fegyelem megtartásának felügyelete c) A Szakosztály költségvetésének, pénzügyi beszámolóinak elkészítése, adatszolgáltatás a szakszövetség
és az egyesület elnöksége felé d) A Szakosztály könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és vagyonvédelmi rendjének kialakítása,
vezetése e) Szponzorok, támogatók, felajánlások kimutatása f) Pályázatok felkutatása g) Kapcsolattartás és együttműködés a
Szakszövetségekkel, társklubokkal, és a szakosztályunkkal közösen versenyző klubokkal h) A Szakosztálynál zajló szakmai képzés felügyelete

gondnok

Feladata: Bajnoki mérkőzések előtt a pályát felfesteni, a szöglet zászlókat elhelyezni a pályán. A kapuk hálóit karban tartani, mérkőzések után
levenni, mérkőzések előtt feltenni a kapukra. A lelátót megfelelő rendben tartani, a műfüves pályákon az ellenőrzési feladatokat naponta
elvégezni.

szertáros

Feladata: A csapatok mérkőzéseire a szereléseket biztosítani, edzésekre a szerelést és a segédeszközöket kiadni, visszavételezni. A technikai
vezetővel együtt a pályák igénybevételének összeállítása, az ütközések feloldása.

pályamunkás

Az élőfüves pálya gondozása, karbantartása, meccsekre előkészítése

pályamunkás

Műfüves pálya karbantartása

masszőr

Felnőtt játékosok és U14 feletti korosztályok mellett a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában és a sportsérülések utáni
rehabilitációban látja el feladatait .

technikai
vezető

Feladata a felnőtt csapat vonatkozásában: Versenyek, mérkőzések, tornák szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátása o
Mérkőzésjegyzőkönyvek kezelése, büntetőlapok nyilvántartása, szövetségi adminisztráció vezetése, szövetségi kapcsolattartás, rendeletek,
szabályzatok figyelése o Igazolások, versenyengedélyek, orvosi engedélyek beszerzése, ellenőrzése, és az ezekhez kapcsolódó adminisztratív
feladatok ellátása, dokumentálása o Kapcsolattartás és együttműködés a Szakszövetségekkel, társklubokkal, és a szakosztályunkkal közösen
versenyző klubokkal

pályamunkás

Élőfüves és műfüves pályák karbantartása

2016-11-22 16:45
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2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 314 572 Ft

65 099 Ft

130 197 Ft

6 509 868 Ft

6 509 868 Ft

12 954 637 Ft

13 019 736 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

Pályafelújítás

műfüves pálya felújítása

2017-01-01

2017-06-30

2017-06-30

3 835 400
Ft

Pályafelújítás

élőfüves pálya felújítása

2017-01-01

2017-06-30

2017-06-30

4 700 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése

2017-01-01

2017-06-30

2017-06-30

28 884 975
Ft
37 420 375
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

műfüves pálya felújítása

Folyamatos karbantartás mellett szükség van nagyobb mennyiségű granulátum pótlására.

élőfüves pálya felújítása

A magas humusztartalmú pálya talajszerkezetének, a talaj vízháztartásának javítása a cél. A felület megvágásával,
homokterítéssel és megfelelő tápanyag kijuttatással a pálya minősége tovább javítható. A már kiépített öntöző berendezéssel a
vízutánpótlás biztosítható.

öltöző építése

A DMTK centerpályáján lévő épületben nem áll rendelkezésre sem dopping szoba, sem pedig orvosi szoba. Az épület
átalakításával ezek a helységek kialakításra kerülnének a meglévő területen, s a bővített részben kerülne elhelyezésre két öltöző,
fürdő, s a játékvezetői öltöző.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

műfüves pálya
felújítása

Nagy mf.p

2330
Dunaharaszti
belterület
1

6301/4

Bérelt

Pályafelújítás

élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p.

2330
Dunaharaszti
belterület
1

6301/4

Bérelt

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző építése

Öltöző

2330
Dunaharaszti
belterület
1

6301/4

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2016-11-22 16:45
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

5 919 853 Ft

61 029 Ft

122 059 Ft

6 102 942 Ft

2 615 547
Ft

8 657 459 Ft

8 718 488 Ft

Utóf.

20 158 396 Ft

203 620 Ft

0 Ft

20 362 017 Ft

8 726 579
Ft

28 884 975 Ft

29 088 595 Ft

2016-11-22 16:45
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U15

Dunaharaszti MTK U15

0

egyéb ffi UP torna

egyéb ffi UP torna

Inaktív

U19

DUNAHARASZTI MTK U19

16

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U17

DUNAHARASZTI MTK U17

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U15

DUNAHARASZTI MTK U15

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U14

DUNAHARASZTI MTK U14

16

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

11

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

11

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-22 16:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
Dunaharaszti MTK U15 lány

Létszám
16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

női UP bajnokság

Státusz
Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-22 16:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-22 16:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-22 16:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-11-22 16:45

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

32

5 344 Ft

171 008 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

32

3 485 Ft

111 520 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

32

767 Ft

24 544 Ft

Sportfelszerelés

meccs mez

db

32

3 090 Ft

98 880 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

32

2 556 Ft

81 792 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

32

3 291 Ft

105 312 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

30

3 872 Ft

116 160 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Szöglet műfüves pálya

Műfüves pálya

8 519 Ft

18

4

613 368 Ft

Szöglet műfüves pálya

Műfüves pálya

8 519 Ft

18

4

613 368 Ft

Szöglet műfüves pálya

Műfüves pálya

8 519 Ft

18

4

613 368 Ft

Szöglet műfüves pálya

Műfüves pálya

8 519 Ft

20

4

681 520 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Szöglet műfüves pálya

Műfüves, fedett, 40x20-as U7 korosztály edzései

Szöglet műfüves pálya

Műfüves, fedett, 40x20-as U9 korosztály edzései

Szöglet műfüves pálya

Műfüves, fedett, 40x20-as U11 korosztály edzései

Szöglet műfüves pálya

Műfüves, fedett, 40x20-as U13 korosztály edzései

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

3350

EKHO

84

12

116 163 Ft

23 233 Ft

1 672 747 Ft

Edző

3545

EKHO

126

12

174 245 Ft

34 849 Ft

2 509 128 Ft

Edző

TANC1513-01721

Normál

126

12

116 163 Ft

32 526 Ft

1 784 264 Ft

Edző

TANC1513-01737

EKHO

84

12

77 442 Ft

15 488 Ft

1 115 165 Ft

Egyéb

technikai vezető

EKHO

160

12

154 884 Ft

30 977 Ft

2 230 330 Ft

Edző

TANC1401-00643

Normál

84

12

77 442 Ft

21 684 Ft

1 189 509 Ft

Edző

TANC1432-01320

Normál

84

12

77 442 Ft

21 684 Ft

1 189 509 Ft

Edző

TANC1303-00249

Normál

84

12

61 954 Ft

17 347 Ft

951 613 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
technikai vezető

2016-11-22 16:45

Indoklás
Feladata az utánpótlás csapatok vonatkozásában: Versenyek, mérkőzések, tornák szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátása
o Mérkőzésjegyzőkönyvek kezelése, büntetőlapok nyilvántartása, szövetségi adminisztráció vezetése, szövetségi
kapcsolattartás, rendeletek, szabályzatok figyelése o Igazolások, versenyengedélyek, orvosi engedélyek beszerzése,
ellenőrzése, és az ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálása o Kapcsolattartás és együttműködés a
Szakszövetségekkel, társklubokkal, és a szakosztályunkkal közösen versenyző klubokkal
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

3350

UEFA B

U19

12

32

3545

UEFA B

U14

12

32

TANC1513-01721

MLSZ Grassroots
C

U13

11

24

TANC1513-01737

MLSZ Grassroots
C

U11

11

24

TANC1401-00643

MLSZ Grassroots
C

U7

11

24

TANC1432-01320

MLSZ Grassroots
C

U9

10

24

TANC1303-00249

MLSZ Grassroots
C

U15

8

16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

709 216 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 454 619 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 521 624 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

975 771 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

12 642 265 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

18 303 495 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

16 422 355 Ft

169 303 Ft

338 603 Ft

16 930 261 Ft

1 881 140 Ft

18 642 098 Ft

18 811 401 Ft

2016-11-22 16:45
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-22 16:45
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-22 16:45
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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

130 197 Ft

130 197 Ft

65 099 Ft

195 296 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

122 059 Ft

122 059 Ft

61 029 Ft

183 088 Ft

Utánpótlás-nevelés

338 603 Ft

338 605 Ft

169 303 Ft

507 906 Ft

Összesen

590 859 Ft

886 290 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben
szükséges).
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Dunaharaszti, 2016. 11. 22.

2016-11-22 16:45

20 / 27

be/SFPHPM01-11895/2016/MLSZ
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 az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Dunaharaszti, 2016. 11. 22.
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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:
2016-04-27 21:11:10
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:
2016-04-27 21:11:21
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:
2016-04-27 21:11:32
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:46:15
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-09-21 16:53:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:52:48
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:46:37
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: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:46:48
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:47:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:47:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:50:59
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:51:16
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: 6
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:52:17
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2016-09-22 20:51:50
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Kelt: Dunaharaszti, 2016. 11. 22.
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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

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

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

6 314 572 Ft

65 099 Ft

130 197 Ft

6 509 868 Ft

6 509 868 Ft

12 954 637 Ft

13 019 736 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

26 078 249 Ft

264 649 Ft

122 059 Ft

26 464 959 Ft

11 342 126 Ft

37 542 434 Ft

37 807 083 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 919 853 Ft

61 029 Ft

122 059 Ft

6 102 942 Ft

2 615 547 Ft

8 657 459 Ft

8 718 488 Ft

- ebből utófinanszírozott

20 158 396 Ft

203 620 Ft

0 Ft

20 362 017 Ft

8 726 579 Ft

28 884 975 Ft

29 088 595 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 422 355 Ft

169 303 Ft

338 603 Ft

16 930 261 Ft

1 881 140 Ft

18 642 098 Ft

18 811 401 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

48 815 176 Ft

499 050 Ft

590 859 Ft

49 905 088 Ft

19 733 134 Ft

69 139 169 Ft

69 638 220 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-11-22 16:45

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (56 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1461784281.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2016-04-27 21:11:21)
656727e9c4d2eead4ffbcfc23f33cdc81ab9e77e5e70c20b9711aa718f8d51d0
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
utemterv_1474570259.jpg (Hiánypótlás melléklet, 931 Kb, 2016-09-22 20:50:59) 652e85fcc3542aaa2b9478c4c5458a6455cffe42646a03ddb00185a785dad2b3
palyaapolasajanlat_premier.p.pd_1474531020.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-22 09:57:00)
9cb0bf9ea7f517c01baf84357221a8b7361e2e637c45c0b788325a3b0bfa93cd
dok1_1474536740.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:32:20) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
dokumentum_1462019757.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 14:35:57) 56ed02683a4b362e21fd1fceb6f9fb324a687fc3ce38596fc038bf4a4f7a1e3f
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
dokumentum_1474570276.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-09-22 20:51:16)
356822772f0435593fc324971fb2762b6805397a14e668d03f651f93647afe2e
dokumentum_1474530801.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-09-22 09:53:21)
356822772f0435593fc324971fb2762b6805397a14e668d03f651f93647afe2e
dok1_1474536748.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:32:28) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
dokumentum_1462019735.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 14:35:35) 56ed02683a4b362e21fd1fceb6f9fb324a687fc3ce38596fc038bf4a4f7a1e3f
Egyéb dokumentumok
mufuvespalyakarbantartas_koltsegt_1474469500.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2016-09-21 16:51:40)
a45c63867ecfabe309d8d4ffe4886c7abaf90b0978532198145cac71427e76bd
palyaapolasajanlat_premier.p.pd_1474469501.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-21 16:51:41)
9cb0bf9ea7f517c01baf84357221a8b7361e2e637c45c0b788325a3b0bfa93cd
dmtkmunkanemekesutemterv_1474469594.pdf (Hiánypótlás melléklet, 265 Kb, 2016-09-21 16:53:14)
a50d5c2fc34f8ca87060416f84f434ee308528e2dc352674e7193f2dbd0315c1
ajanlat_1sz_melleklete_palyaapolaso_1461957262.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2016-04-29 21:14:22)
14be719e0998c71bd7ff2ec7e7300e60c2df6dc168a8c4b1a9d20ca3f963c363
ajanlat_dharaszti_2016_04_27_1461957270.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2016-04-29 21:14:30)
57536596a518672a44c4aace986752cd37e3f00a28664baf7558205da6aa82c8
dunaharasztikarbantartas20160412_1461672528.pdf (Szerkesztés alatt, 408 Kb, 2016-04-26 14:08:48)
17c81c277d89e934b2e4813ff939be7e731e9ec0bf8b61c83bc71f7002609753
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi04.27_1461784270.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2016-04-27 21:11:10) f9b611527f7372ace8e3afae128b424d878fa71e84a9407d6fe1727029239b7f
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig_dij_otpdirektfocisze2016_1474569946.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Kb, 2016-09-22 20:45:46)
3b14c8af5c9311ac6c0a518b9ca9c9e1bed25535b074a53bd88c764491d781a6
kozigfoci_1474569975.pdf (Hiánypótlás melléklet, 180 Kb, 2016-09-22 20:46:15) bee25af5c37e404bd2c507ed7b4b5498b240cb0794aa66b8fd31b53c78ef83b9
kozigfoci_1461784303.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2016-04-27 21:11:43) bee25af5c37e404bd2c507ed7b4b5498b240cb0794aa66b8fd31b53c78ef83b9
ig_dij_otpdirektfocisze2016_1474469305.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Kb, 2016-09-21 16:48:25)
3b14c8af5c9311ac6c0a518b9ca9c9e1bed25535b074a53bd88c764491d781a6
dok1_1474536668.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:31:08) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav0foci04.21_1461784292.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2016-04-27 21:11:32) 2820447cb96da01dadbc502f7188148533b9d77fa244e7d48cc9c66f7fb8823f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesugyi_hatosagi_allasfoglalas_1474570031.pdf (Hiánypótlás melléklet, 493 Kb, 2016-09-22 20:47:11)
d87d66fdaadfbdcfa2df8cfdef3d1ba8676a2a0de31a6f8d7e3bd1c8eef118ac
dokumentum_1461999400.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 08:56:40) 56ed02683a4b362e21fd1fceb6f9fb324a687fc3ce38596fc038bf4a4f7a1e3f
epitesugyi_hatosagi_allasfoglalas_1474530726.pdf (Hiánypótlás melléklet, 493 Kb, 2016-09-22 09:52:06)
d87d66fdaadfbdcfa2df8cfdef3d1ba8676a2a0de31a6f8d7e3bd1c8eef118ac
dok1_1474536726.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:32:06) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
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
epitesugyi_hatosagi_allasfoglalas_1474570023.pdf (Hiánypótlás melléklet, 493 Kb, 2016-09-22 20:47:03)
d87d66fdaadfbdcfa2df8cfdef3d1ba8676a2a0de31a6f8d7e3bd1c8eef118ac
dokumentum_1461999417.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 08:56:57) 56ed02683a4b362e21fd1fceb6f9fb324a687fc3ce38596fc038bf4a4f7a1e3f
epitesugyi_hatosagi_allasfoglalas_1474469363.pdf (Hiánypótlás melléklet, 493 Kb, 2016-09-21 16:49:23)
d87d66fdaadfbdcfa2df8cfdef3d1ba8676a2a0de31a6f8d7e3bd1c8eef118ac
dok1_1474536716.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:31:56) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
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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
dokumentum_1474569997.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-09-22 20:46:37)
356822772f0435593fc324971fb2762b6805397a14e668d03f651f93647afe2e
dokumentum_1461999433.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 08:57:13) 56ed02683a4b362e21fd1fceb6f9fb324a687fc3ce38596fc038bf4a4f7a1e3f
dokumentum_1474530758.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-09-22 09:52:38)
356822772f0435593fc324971fb2762b6805397a14e668d03f651f93647afe2e
dok1_1474536697.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:31:37) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1474570008.jpg (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-22 20:46:48) f2e2ca0af4f1ded4102531980a0ec24422d033209ef77c0a6f76f09482c9388c
dokumentum_1461999430.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 08:57:10) 56ed02683a4b362e21fd1fceb6f9fb324a687fc3ce38596fc038bf4a4f7a1e3f
tulajdonilap_1474529957.jpg (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-22 09:39:17) f2e2ca0af4f1ded4102531980a0ec24422d033209ef77c0a6f76f09482c9388c
dok1_1474536706.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:31:46) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
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
dokumentum_1474570368.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-09-22 20:52:48)
356822772f0435593fc324971fb2762b6805397a14e668d03f651f93647afe2e
dokumentum_1461999447.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 08:57:27) 56ed02683a4b362e21fd1fceb6f9fb324a687fc3ce38596fc038bf4a4f7a1e3f
dokumentum_1474530755.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-09-22 09:52:35)
356822772f0435593fc324971fb2762b6805397a14e668d03f651f93647afe2e
dok1_1474536685.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:31:25) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
palyaapolas_koltsegvetes_1474570244.jpg (Hiánypótlás melléklet, 888 Kb, 2016-09-22 20:50:44)
6da6782aa9c59eccc1f4a528b2be52ff6ee35ed6fa7d30ee350742c79ec9b323
mufuvespalyakarbantartas_koltsegt_1474570337.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2016-09-22 20:52:17)
a45c63867ecfabe309d8d4ffe4886c7abaf90b0978532198145cac71427e76bd
mufuvespalyakarbantartas_koltsegt_1474469452.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2016-09-21 16:50:52)
a45c63867ecfabe309d8d4ffe4886c7abaf90b0978532198145cac71427e76bd
palyaapolasajanlat_premier.p.pd_1474469453.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-21 16:50:53)
9cb0bf9ea7f517c01baf84357221a8b7361e2e637c45c0b788325a3b0bfa93cd
dok1_1474536756.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:32:36) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
dunaharaszti_sportpalya_oltozo_1462019723.xls (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2016-04-30 14:35:23)
7d0504876175d941edf5440ea0e19e4c7c509cba93a3c8796e70eccd3d5313f8
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
palyaapolasajanlat_premier.p.pd_1474570310.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-22 20:51:50)
9cb0bf9ea7f517c01baf84357221a8b7361e2e637c45c0b788325a3b0bfa93cd
palyaapolasajanlat_premier.p.pd_1474530959.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-09-22 09:55:59)
9cb0bf9ea7f517c01baf84357221a8b7361e2e637c45c0b788325a3b0bfa93cd
dok1_1474536766.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-09-22 11:32:46) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
dmtkhelyszinrajz04-30_1462019661.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2016-04-30 14:34:21)
69b8ea6b46f23ede359833a221ae728791b46b1de38bfc41ab0dbf8a6891e531
dmtkalaprajzaeshosszmetszete04-_1462019670.pdf (Szerkesztés alatt, 580 Kb, 2016-04-30 14:34:30)
6d9734114fc52344df8e7f96729ec5e9d3e8ef02098673c7333d1b94745c81b9
dmtkhomlokzatok04-30_1462019675.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-30 14:34:35)
fe7b19b38c95bc2f9c9a9096e319564485b6dd166d4f5b33c53ab01dbea080a1
dmtklatvanykepe04-30_1462019682.pdf (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2016-04-30 14:34:42)
ec676bb01737ceb2333bbc2036134fb4a3d03d6ff2d47d19aa56148d21101da5
dmtkmeglevoepuletalaprajza04-30_1462019684.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2016-04-30 14:34:44)
2c17d597e7a0f4ac5cdc5e6f0e753f33a5bffbf4e83542c2c5f62ebc315fa556
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