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A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Dunakeszi Futsal Klub Kft. kérelmező (székhelye: 2120 Dunakeszi Fóti út 41., adószáma:
24650252-2-13, képviselője: Matyóka Zoltán) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak
költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:

Közvetlen
támogatás
összege

Támogatás jogcíme

Személyi jellegű
ráfordítások

287 286 Ft

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

5 923 Ft

2 962 Ft

296 171 Ft

296 171 Ft

589 380 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
554 852 Ft
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

11 440 Ft

5 720 Ft

572 012 Ft

245 148 Ft

811 440 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

10 365 581 Ft

213 722 Ft

106 862 Ft

10 686 165 Ft

1 187 352 Ft

11 766 655 Ft

Összesen:

11 207 719 Ft

231 085 Ft

115 544 Ft

11 554 348 Ft

1 728 671 Ft

13 167 475 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

sportfelszerelés

Sportfelszerelések

286 006 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

honlap fejlesztés

Honlap

71 502 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

egészségügyi csomag

Sportegészségügyi eszközök

214 505 Ft

Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

Összesen:

572 013 Ft
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Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2015.04.28. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.29. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program személyi jellegű ráfordítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
személyi jellegű ráfordítás jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 296 171 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező
sportfejlesztési programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan
kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra – Kérelmező
sportfejlesztési programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alá betervezett költségét 366 266 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 10 686 165 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes
aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 13 215
171 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását
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Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2015.12.11.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Dunakeszi Futsal Klub Kft.
2. Irattár

3/3

be/SFP-10456/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dunakeszi Futsal Klub Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

DFK Kft.

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

0

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

24650252-2-13

Bankszámlaszám

11742104-20055057-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2120

Helység

Dunakeszi

Út / utca

Fóti út

Házszám

41

Irányítószám

2120

Helység

Dunakeszi

Út / utca

Fóti út

Házszám

41

Telefon

+36 20 929 33 93

Fax

+36 20 929 33 93

Honlap

www.dunakeszifutsal.hu

E-mail cím

zmatyoka@gmail.com

E-mail cím

zmatyoka@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Matyóka Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám

+36 20 929 33 93

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Sóvári Anikó

Mobiltelefonszám
+36 30 995 43 99

E-mail cím
sovari.aniko@dunakeszifutsal.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
Győri ETO

Székhely

9026
Győr
Patak
utca
5/b

2015-12-16 20:05

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

együttműködési megállapodás - A Dunakeszi Kinizsi a felnőtt NB I-es csapatot közösen indította a Győri ETO-val, utánptólását a
Kinizsi Futsal biztosítja.
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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

4 MFt

4,525 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

18 MFt

6 MFt

6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

12 MFt

12 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

60 MFt

42 MFt

Összesen

22 MFt

82,525 MFt

66 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

14 MFt

40 MFt

34 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

1 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8 MFt

40 MFt

30 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

25 MFt

82 MFt

66 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

8 MFt

38 MFt

28 MFt

Működési költségek (rezsi)

5 MFt

1 MFt

1 MFt

2015-12-16 20:05
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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

296 171 Ft

5 923 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

572 012 Ft

11 440 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

10 686 165 Ft

213 722 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-12-16 20:05
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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
Gazdasági társaságunk a Dunakeszi Városi Egyesületből való kiválás során alakult 2013 tavaszán. Felnőtt férfi csapatunk befejezte a 2014/2015-ös bajnoki szezont.
Csapatunk együttműködési megállapodást kötött a Dunakeszi Futsal egyesülettel. Az egyesület TAO kérelmet nem nyújt be, a Dunakeszi Futsal Kft. finanszírozza az
utánpótlással kapcsolatos költségeket, ez pályázatunk részét képzi. Felnőtt játékosaink nagy része civil állásuk mellett jár edzésekre, mérkőzésekre, amit főként a
játék szeretete vezérel.Csapatunk a 2015/2016-os évadban olyan fiatal játékosokat is sportoltat,akik mindegyike, kivétel nélkül a jelenlegi utánpótlás korosztályainból
kerül ki, kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Ezt mindenképpen sikerként könyvelhetjük el. Vezetőedzőnk a 2014/2015-ös szezonban nyújtott munkája
elismeréseként az év edzőjévé választott Biczi Gábor lesz. A 2014/2015-ös bajnoki évadot megelőzően Klubunk fúziós megállapodást kötött az ETO Futsal Kft-vel,
melynek következtében az NB II Közép csoportjában az ETO Futsal Kft. által nevezett közös felnőtt csapatot indított a két Klub Rába ETO II-Dunakeszi Kinizsi nével. A
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub utánpótláscsapatait és játékosait továbbra is a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub versenyezteti! A 2015/2016-os évadban ez a fúzió
megszűnik, és felnőtt játékosaink is a Kinizsi színeiben mutathatják meg tudásukat. A cél innentől kezdve az első osztályba való feljutás. A kitűzött céljainkat kívánjuk
folytatni az előttünk álló esztendőkben is: új, fiatal tehetségek felkutatására és csapatunkhoz történő leigazolására helyezzük a hangsúlyt, valamint arra, hogy saját
nevelésű játékosaink is az élvonalban játszhassanak a megfelelő életkor és tudásszint elérése után. Ez a 2015/2016-os évadban megvalósulni látszik. Utánpótlás
nevelésben jelentős eredményeket értünk el a 2014/15-es szezonban, hiszen a tavalyi tíz korosztályban 110 igazolt játékos helyett 125-re ugrottunk. Következő
évben ezt a lelkesedést és sportszeretetet folytatjuk, várjuk a futsalozni vágyókat. Elképzelésünk szerint már a heti 4 edzést is tudjuk biztosítani minden utánpótlásban
játszó korosztálynak.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Fejlesztéseink célpontjában továbbra is az utánpótlás-nevelés áll. Az országban elsőként indítottuk el az óvodás futsalt, melyre szintén egyedülállóan már 3 éves
kortól járhatnak a legkisebbek. 2015/2016-os évadban városunk minden 3. évfolyamos általános iskolása számára a futsal tanulása bekerül a tanrendbe.
Mérkőzéseinket és edzéseinket a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában rendezzük, amely az önkormányzat fenntartása alatt áll. Nézőszám unkat tekintve
kimagasló eredményeket tudunk felmutatni: minden hazai mérkőzésen a minimum létszám 300, de a kiemelt mérkőzésekre 500-900 szurkolónk érkezik, ami telt
házat jelent. Ennél több vendéget a hely szűke és a biztonsági előírások miatt befogani nem tudnunk. A Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnoka az önkormányzat
kezelésében áll. Utánpótlás gyerekeinknek minden lehetőséget kihasználva sem tudunk heti két alkalomnál többet biztosítani a Sportcsarnokban. Dunakeszi Város
Önkormányzatával egyezetetve a helyi általános iskolák tornatermeiben kerülnek megrendezésre a további edzések az utánpótlás korosztályaink számára.Tervben
van egy sportcsarnok építése, mely nagy mértékben segítene és lehetőségül szolgálna arra, hogy gyermekeinknek még több edzéslehetőséget tudjunk biztosítani,
ezzel is hozzájárulva a sportág megszerettetéséhez. A tervezendő beruházás az utánpótlás-nevelés helyzetét javítja, hiszen a megfelelő körülmények vonzóbbá
teszik a sportolást – nem utolsó sorban pedig az egészséges életmódra való nevelést is szolgálják. A Társasági Adó óriási segítség az utánpótlás – fejlesztésben.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projektünk időtartama megegyezik jelen kérelmi időszak időtartamával. Az ütemezés az alábbiak szerint történik. A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2015-0701-tól 2016-06-30.-ig. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015-07-01-től 2016-06-30-ig Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz,
sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015-07-01-től 2016-06-30-ig Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015-07-01-től
2016-06-30-ig Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015-07-01-től 2016-06-30-ig Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015-04-01-tő
2016-08-01-ig Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015-04-01-től 2016-06-30-ig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
kifizetésének tervezett ideje: 2015-07-01-től 2016-06-30ig Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015-07-01-től 2016-06-30-ig A
sportkoncepciónk, népszerűsíteni a futsalt, fejleszteni az utánpótlás bázisunkat, töm egesítés és a bajnoki cím megszerzése a cél. Elsődleges célunk tartósan
meghonosítani a városban a futsalt. A sportág népszerűsítése jelenleg az egyik fő célunk, mert anélkül nem lehet tovább építeni és fejleszteni az utánpótlás
töm egbázisunkat. Fontos a felnőtt csapat keretének egyben tartása, amelyet esetlegesen egy-két erősítést jelentő játékossal egészítenénk ki. Fontos, hogy
játékosaink megfelelő mennyiségben tudjanak edzeni, ehhez szeretnénk minden szükséges segítséget megadni. Az utánpótlás edzőknek minden eszközt biztosítani,
a játékosoknak kulturált körülményeket, egységes felszerelést és megjelenést, ami elősegíti a profibb teljesítményt. Mindehhez létfontosságú a stabil anyagi háttér és
az átlátható gazdálkodás. Szerencsére vannak elkötelezett tám ogatóink is, akik lehetőségükhöz mérten anyagi, tárgyi vagy szolgáltatásbeli szponzorációt nyújtanak.
A stabil háttér megteremti a további tám ogatók felkutatásának lehetőségét, akik a komoly szándékot és akaratot látva további segítséget jelenthetnek. A futsal
szakosztály mögött egy össztársadalmi megmozdulás van jelen, a város vezetése, az önkormányzat teljes mértékben a futsal elkötelezett híve és támogatja azt.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Fontosnak tartjuk a szurkolókkal való kapcsolattartást, hiszen értük is van a játék. Különböző közösségi oldalakon és saját fejlesztésű honlapon is megjelent a klub,
ami megkönnyíti a tájékoztatást és szurkolóink számára a tájékozódást.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Városunkban nagy igény van a fiatal és az idősebb generácók szám ára is sportolási igényein ek kielégítésére. Ezért úgy gondoljuk, hogy a futsal lehet az a sport, amit
szeretnénk jobban megismertetni városunk lakóival. Ehhez nagy szükség lenne a pályázati összeg elnyerésére, amivel nagyban tudnánk segíteni a sport
megismerését, megszerettetését és további fejlesztését. Klubunk úgy gondolja, hogy az egészséges életmód egyik alappillére a sportolás és a mozgás. Ennek
következménye lehet, hogy városunkban élő emberek és a felnövő fiatal generáció egészségesebb életet élhet. Eredményes és sikeres bajnokságainkkal vonzóbbá
tehetjük a futsal sport megismertetését. Pályázatunk sikeres elbírálása esetén többször tudnánk minőségi pályákhoz jutni, ezáltal az utánpótlás sportot rövidebb idő
alatt magasabb szintre juttatni. Fontosnak és szívügyünknek tartjuk, hogy ne vesszenek el a tehetséges, sportolni vágyó gyerekek a környezet és a finanszírozás
hiánya miatt. Elsődleges szempont a fiatal generációval megismertetni a sport szépségét és kiszakítani őket az informatika túlzott „fogságából”. Klubunk tapasztalatai
alapján a sportoló ember kitartó, céltudatos, magabiztos és nem utolsó sorban egészséges, ami szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi nehéz társadalmi helyzetben,
megfelelő munkaerőt biztosítson országunk szám ára..
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Biczi Gábor

Edző

Egyéb

masszőr

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

80

12

33 532 Ft

6 706 Ft

482 861 Ft

EKHO

20

10

8 383 Ft

1 677 Ft

100 596 Ft

100

22

41 915 Ft

8 383 Ft

583 457 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

Biczi Gábor

Az NB II-es felnőtt csapat edzői teendőit látja el napi négy órában.

masszőr

A felnőtt csapat mérkőzéseihez kapcsolódóan végzi munkáját

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)

287 286 Ft

2 962 Ft

5 923 Ft

296 171 Ft

296 171 Ft

589 380 Ft

592 342 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
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelések

sportfelszerelés

szett

20

20 000
Ft

400 000 Ft

Honlap

honlap fejlesztés

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

egészségügyi csomag

csom

20

15 000
Ft

300 000 Ft

800 000 Ft

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

Indoklás

sportfelszerelés

A felnőtt csapat részére van szükségünk verseny-, valamint edzés felszerelésre.

honlap fejlesztés

A honlap fejlesztése szükségessé vált, hogy a TAO információk könnyebben elérhetők legyenek, valamint hogy maradéktalanul
teljesíteni tudjuk a kötelező adatszolgáltatást.

egészségügyi csomag

A felnött csapat részére van szükségünk az edzés és versenymunkához használt egészségügyi csomagra.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

554 852 Ft

5 720 Ft

11 440 Ft

572 012 Ft

245 148 Ft

811 440 Ft

817 160 Ft
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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

2015/16 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

2015/16 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?
Nem

2015/16 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.

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 igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-16 20:05

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U15

Dunakeszi Kinizsi Futsal U15

10

egyéb futsal UP

országos futsal UP

U13

Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub U13

20

egyéb futsal UP

országos futsal UP

U11

Dunakeszi Kinizsi FK U11

20

egyéb futsal UP

országos futsal UP

U11

Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub U11

15

egyéb futsal UP

országos futsal UP

Megjegyzés

U10

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U17

Dunakeszi Kinizsi Futsal U17

15

országos futsal UP

U7

Dunakeszi Kinizsi Futsal U7

5

országos futsal UP

U7

Dunakeszi Kinizsi Futsal U8

5

országos futsal UP

U9

Dunakeszi Kinizsi Futsal U9

15

országos futsal UP

U20

Dunakeszi Kinizsi Futsal U20

15

országos futsal UP

Megjegyzés

U8

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-16 20:05

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labda

db

100

1 788 Ft

178 800 Ft

Sporteszköz

bólya, taktikai létra, kerülő bábú, akadályok

szett

10

11 177
Ft

111 770 Ft

Sporteszköz

futsal kapu

db

2

67 064
Ft

134 128 Ft

Sportfelszerelés

szett (melegítő, mez, meznadrág, kabát, cipő, edzőpóló, póló,
kulacs, táska, cipő)

szett

50

67 064
Ft

3 353 200 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

1

8 942 Ft

8 942 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Újraélesztő készülék

defibrilátor

db

1

67 064 Ft

67 064 Ft

Gyógyszer

krémek, gyógyszerek

csom

20

2 235 Ft

44 700 Ft

Diagnosztikai eszköz

vérnyomásmérő

db

1

8 942 Ft

8 942 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Fazekas Mihály Általános Iskola

Egyéb

1 341 Ft

8

10

107 280 Ft

Radnóti Gimnázium

Egyéb

3 577 Ft

54

10

1 931 580 Ft

Fazekas Általános Iskola

Egyéb

1 341 Ft

10

10

134 100 Ft

Szent István Általános Iskola

Egyéb

1 565 Ft

4

10

62 600 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Fazekas Mihály
Általános Iskola

AZ utánpótlás edzések megtarásának egyik helyszíne. A nagy létszám miatt nem elegendő egyetlen sportlétesítmény számunkra,
logisztikailag így tudjuk megoldani az edzéseket.

Radnóti
Gimnázium

Központi edzés és versenyhelyünk. Tökéletes számunkra a színvonalas és minőségi munkához. A mérkőzéseket és tornákat is itt
rendezzük, valamint a megyei mérkőzések is ezen a helyen kerülnek megrendezésre.

Fazekas Általános
Iskola

Az utánpótlás edzések megtarásának egyik helyszíne. A nagy létszám miatt nem elegendő egyetlen sportlétesítmény számunkra,
logisztikailag így tudjuk megoldani az edzéseket.

Szent István
Általános Iskola

kapusedzések, heti egy alkalommal, 1,5 órás időtartamban

2015/16 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

160056

EKHO

80

10

33 532 Ft

6 706 Ft

402 384 Ft

Edző

157282

EKHO

80

10

33 532 Ft

6 706 Ft

402 384 Ft
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2015/16 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)

Egyéb

162746

EKHO

80

12

33 532 Ft

6 706 Ft

482 861 Ft

Edző

362022

EKHO

20

10

8 048 Ft

1 610 Ft

96 576 Ft

Egyéb

161205

EKHO

20

10

8 048 Ft

1 610 Ft

96 576 Ft

Egyéb

technikai munkatárs

EKHO

160

12

67 064 Ft

13 413 Ft

965 722 Ft

Egyéb

620365

Normál

120

12

50 298 Ft

14 083 Ft

772 577 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

162746

A napi edzésmunkához és versenyre való felkészítéshez kapcsolódóan nélkülözhetetlen edző

161205

A napi edzésmunkához és versenyre való felkészítéshez kapcsolódóan nélkülözhetetlen edző

technikai munkatárs

Végh Zoltán munkatárs sportszervezetünk kommunikációs és technkiaki vezetője. Főállásban látja el munkáját, idejének legalább
75 százalékában az utánpótlás korú játékosokkal kapcsolatban.

620365

Technikai munkatárs, a versenyek és edzések szervezésévél foglalkozik, nélkülözhetetlen a munkája.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

160056

Egyéb

U7

5

5

160056

Egyéb

U9

5

30

160056

Egyéb

U11

5

25

157282

Egyéb

U13

6

20

157282

Egyéb

U15

6

10

362022

Egyéb

U7

5

5

362022

Egyéb

U9

5

30

362022

Egyéb

U11

5

25

Válasszon

Nem releváns

U15

5

10

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 786 840 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

120 706 Ft

Személyszállítási költségek

670 637 Ft

Nevezési költségek

625 928 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

447 091 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 235 560 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

447 091 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 219 080 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

11 552 933 Ft

2015/16 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)

10 365 581 Ft

106 862 Ft

213 722 Ft

10 686 165 Ft

1 187 352 Ft

11 766 655 Ft

11 873 516 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

5 923 Ft

5 923 Ft

2 962 Ft

8 885 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11 440 Ft

11 440 Ft

5 720 Ft

17 160 Ft

Utánpótlás-nevelés

213 722 Ft

213 723 Ft

106 862 Ft

320 584 Ft

Összesen

231 085 Ft

346 628 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Dunakeszi, 2015. 12. 16.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Matyóka Zoltán (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Dunakeszi, 2015. 12. 16.
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be/SFP-10456/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-10456/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 10:03:57

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:
2015-04-24 10:03:05

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:
2015-04-28 10:06:39

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:
2015-04-24 10:04:45

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 10:07:19

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 10:55:59

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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 10:56:23

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Dunakeszi, 2015. 12. 16.
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be/SFP-10456/2015/MLSZ
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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be/SFP-10456/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

287 286 Ft

2 962 Ft

5 923 Ft

296 171 Ft

296 171 Ft

589 380 Ft

592 342 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

554 852 Ft

5 720 Ft

11 440 Ft

572 012 Ft

245 148 Ft

811 440 Ft

817 160 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

554 852 Ft

5 720 Ft

11 440 Ft

572 012 Ft

245 148 Ft

811 440 Ft

817 160 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

10 365 581 Ft

106 862 Ft

213 722 Ft

10 686 165 Ft

1 187 352 Ft

11 766 655 Ft

11 873 516 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

11 207 719 Ft

115 543 Ft

231 085 Ft

11 554 347 Ft

1 728 670 Ft

13 167 474 Ft

13 283 018 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-12-16 20:05

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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be/SFP-10456/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)
dunakeszialairas_1429862585.pdf Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2015-04-24 10:03:05) aa8cd3f4ac7e27d1125f427447f76173c0f5d5e901f6fedbbf23794585b9336f
Egyéb dokumentumok
doksi_1430208439.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-28 10:07:19) 026c0925efe0f32055a4c35e10440728ab3769653ec617607be05a1fc5e7538a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
dunakeszicegkivonat_1429862637.pdf Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2015-04-24 10:03:57)
0651ceaf0416d201c9a4b47308406baa1bc8491ace08151450a26d509da2a116
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
dunakeszibefizetes_1429862685.pdf Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-24 10:04:45)
54081f8223cdefa9bf6095daf8ab2b4e6591e91c7114746ddaeb7b954c3c7007
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
document1_1430208399.docx Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-28 10:06:39) 491c2208a337011aaf24d3be3ff72125d43cf185ba6c3cd22d0fe6b9c381b8f5
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
doksi_1429865759.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-24 10:55:59) 026c0925efe0f32055a4c35e10440728ab3769653ec617607be05a1fc5e7538a
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
doksi_1429865783.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-24 10:56:23) 026c0925efe0f32055a4c35e10440728ab3769653ec617607be05a1fc5e7538a
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