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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dunakeszi Futsal Klub Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

DFK Kft.

Gazdálkodási formakód

113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

0

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

24650252-2-13

Bankszámlaszám

11742104-20055057-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzat + saját forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzat + saját forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2120

Város

Dunakeszi

Közterület neve

Fóti

Közterület jellege

út

Házszám

41

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2120

Város

Dunakeszi

Közterület neve

Fóti

Közterület jellege

út

Házszám

41

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 929 33 93

Fax

0

Honlap

www.dunakeszifutsal.hu

E-mail cím

matyoka.zoltan@dunakeszifutsal.hu

E-mail cím

matyoka.zoltan@dunakeszifutsal.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Matyóka Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám

+36 20 929 33 93
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Matyóka Zoltán

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 20 929 33 93

matyoka.zoltan@dunakeszifutsal.hu

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése
Radnóti Miklós Gimnázium
Sportcsarnok

2017-11-27 20:51

Ingatlan
típusa
Egyéb

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
2120
Dunakeszi
Bazsanth Vince u.
4

Helyrajzi
szám
0

Méret

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
60

Bérleti díj
Ft/óra
10 000 Ft

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

6 MFt

6 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3 MFt

5 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

12 MFt

20 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

10 MFt

10 MFt

10 MFt

Összesen

31 MFt

41 MFt

41 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

20 MFt

23 MFt

23 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

3 MFt

4 MFt

Anyagköltség

2 MFt

3 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2 MFt

4 MFt

4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6 MFt

8 MFt

7 MFt

Összesen

32 MFt

41 MFt

41 MFt

2017-11-27 20:51

3 / 26

be/SFPHP01-18456/2017/MLSZ
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

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 070 991 Ft

201 420 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 147 070 Ft

182 940 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as 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. A társaság együttműködési megállapodást kötött a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klubbal. A
Futsal Klub TAO kérelmet nem nyújt be, a Dunakeszi Futsal Klub Kft. finanszírozza az utánpótlással kapcsolatos költségeket, ez pályázatunk részét képezi. Felnőtt játékosaink nagy része civil
állásuk mellett jár edzésekre, mérkőzésekre, amit főként a játék szeretete vezérel. Csapatunk a 2016/2017-es évadban olyan fiatal játékosokat is sportoltat, akik kivétel nélkül a jelenlegi
utánpótlás korosztályainkból kerülnek ki, kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően. Ezt mindenképpen sikerként könyvelhetjük el. A 2017/2018-as évadban a felnőtt csapatunk és felnőtt
játékosaink is a Kinizsi színeiben mutathatják meg tudásukat. A cél innentől kezdve az első osztályba való feljutás, melyre nagy esélyük van. Jelenleg felnőttjeink vezetik a bajnokságot. A
kitűzött céljainkat kívánjuk folytatni az előttünk álló esztendőkben is: új, fiatal tehetségek felkutatására és csapatunkhoz történő leigazolására helyezzük a hangsúlyt. Eredményeink: Utánpótlás
nevelésben a korábbi évekhez képest, idén is jelentős eredményeket értünk el. Jelenlegi 2016/17-es évadban csak a legfontosabbakat kiemelve az U13-as korosztályunk megnyerte a Pest
megyei bajnokságot, az U11-es korosztályunk benne volt a Pest megye final fourjában. Az U20-s korosztályunk az első helyen zárta a bajnokságot. Simon Bence, kiváló tehetségünk
meghívást kapott a nemzeti válogatottba, csakúgy mint az U17-es korosztályt képviselő Gáspár Bence, Balázs Simon Péter és Skulka Botond. Sóvári Benedek U15-s tehetséges játékosunk,
aki kiskorától kezdve a Dunakeszi Kinizsi Futsal játékosa, klubunk nevelése, felvételt nyert a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia Futsal osztályába, ahol folytatja pályafutását. Terveink
szerint heti 4 edzést szeretnénk biztosítani minden utánpótlásban játszó korosztálynak. Ehhez még több teremlehetőséget kell biztosítanunk. Tisztelettel felhívnánk az MLSZ figyelmét arra,
hogy mi kizárólag futsal csapat vagyunk. Számunkra a terem ad lehetőséget az edzésekre, ezért nagy lépést tudnánk tenni, ha megfelelő támogatást kapnánk terembérleti díjaink
finanszírozásához.

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.
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 500, melynek a felét utánpótlás játékosaink és családtagjaik teszik ki. Ennél több vendéget a hely szűke és a biztonsági
előírások miatt befogadni nem tudnunk. Utánpótlás gyerekeinknek minden lehetőséget kihasználva sem tudunk heti két alkalomnál többet biztosítani a Sportcsarnokban. Dunakeszi Város
Önkormányzatával egyeztetve 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
Számunkra legfontosabb minden évben: a bérleti díjak kifizetése, valamint az utazás és utaztatás biztosítása. Erre a két tételre szeretnénk a legnagyobb összeget kérni. Ezen kívül a PMLSZes tornák rendezését vállaljuk, ezek költsége szintén pályázatunk részét képzi. A teljes projektünk időtartama megegyezik jelen kérelmi időszak időtartamával. Az ütemezés az alábbiak szerint
történik. A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2017-07-01-től 2018-06-30-ig. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2017-07-01-től 2018-06-30-ig. Az utánpótlás neveléssel
kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzés tervezési ideje: 2017-07-01-től 2018-06-30-ig. Gyógyszerek, gyógyászati anyagok (sportkrémek) beszerzésének tervezett ideje: 201707-01-től 2018-06-30-ig. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2017-07-01-től 2018-06-30-ig. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2017-04-01-től 2018-08-01-ig.
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2017-04-01-től 2018-06-30-ig. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2017-07-01-től
2018-06-30-ig. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2017-07-01-től 2018-06-30-ig.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Programunk teljes egészében illeszkedik az MLSZ stratégiájához. Azzal egyetértésben és annak pontjait magunkévá téve alakítjuk egyesületünk életét. Hangsúlyt helyezünk a megfelelő
edzésszinvonalra, a játékosok vesenyeztetésére és a szakmai stáb továbbképzésére. Kifejezetten jó szurkolói légkört alakítottunk ki. 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
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 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 idősebb generácók sportolási igényeinek kielégítésére. Ezért úgy gondoljuk, hogy a futsal lehet az a sport, amelyet szeretnénk jobban megismertetni
városunk lakóival, illetve a környék lakosságával egyaránt. Ehhez nagy szükség lenne a pályázati összeg elnyerésére, amivel nagyban tudnánk segíteni a sport megismertetését,
megszerettetését és további fejlesztését. Klubunk úgy gondolja, hogy az egészséges életmód egyik alappillére a sportolás és a mozgás. Ennek következménye lehet, hogy a városunkban élő
emberek és a felnövő fiatal generáció egészségesebb életet élhet. Eredményes és sikeres bajnokságainkkal vonzóbbá tehetjük a futsal sport megismerését. 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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-27 20:51

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Személyszállítási eszköz

kisbusz (9 fős) új

db

1

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló/kocsi

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

100

5 000 Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

50

17 000 Ft

850 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

60

16 000 Ft

960 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

60

2 000 Ft

120 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai beruházás

projektor

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft
14 085 000 Ft

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

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

Vidéki mérkőzések esetén az utazás megoldása miatt szükséges

labda

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket.

labdatartó háló/kocsi

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket.

edző póló

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket.

edző póló

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket.

edző nadrág rövid

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket.

edzőmelegítő

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket.

mérkőzésgarnitúra

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket.

jelölőmez

A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket..

számítógép, laptop

MLSZ által szervezett bajnoki mérkőzésekre kötelező laptopot biztosítani.

projektor

Mérkőzésekre való felkészülésre, elemzésre szükséges használni.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
9 768 861 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
100 710 Ft

Közreműködői díj
201 420 Ft

Teljes támogatás (Ft)
10 070 991 Ft

Önrész (Ft)
4 316 139 Ft

Elszámolandó összeg
14 286 420 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
14 387 130 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2017-11-27 20:51

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve

7 / 26

be/SFPHP01-18456/2017/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

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

2017-11-27 20:51
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-27 20:51
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-27 20:51
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U20

DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT. U20

15

Futsal UP bajnokság

Futsal UP bajnokság

Inaktív

U17

DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT. U17

15

Futsal UP bajnokság

Futsal UP bajnokság

Inaktív

U15

Dunakeszi Kinizsi Futsal U15

15

Futsal UP torna

Futsal UP bajnokság

MLSZ bajnokság

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U18

Dunakeszi Kinizsi futsal

20

Futsal UP bajnokság

Aktív

U14

Dunakeszi Kinizsi futsal

15

Futsal UP bajnokság

Aktív

U13

Dunakeszi Kinizsi futsal

20

Futsal UP bajnokság

Aktív

U11

Dunakeszi Kinizsi futsal

20

Futsal UP bajnokság

U11

Dunakeszi Kinizsi futsal

20

Futsal UP bajnokság

U11

Dunakeszi Kinizsi futsal

15

Futsal UP torna U11 v. alatta

U9

Dunakeszi Kinizsi futsal

15

Futsal UP torna U11 v. alatta

U7

Dunakeszi Kinizsi futsal

15

Futsal UP torna U11 v. alatta

U8-U7

Aktív

U7

Dunakeszi Kinizsi futsal

15

Futsal UP torna U11 v. alatta

U6

Aktív

U12

Aktív
Aktív

U10

Aktív
Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-27 20:51

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-27 20:51

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-11-27 20:51

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi futsal
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT. U20 (N)

U20

15 fő

Inaktív

Futsal UP bajnokság

DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT. U17 (N)

U17

15 fő

Inaktív

Futsal UP bajnokság

Dunakeszi Kinizsi Futsal U15 (N)

U15

15 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U18

20 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U14

15 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U13

20 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U11

20 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U11

20 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U11

15 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U9

15 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U7

15 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

Dunakeszi Kinizsi futsal (V)

U7

15 fő

Futsal UP torna U11 v. alatta

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

12 500 000 Ft

Férfi futsal

12 500 000 Ft

16/17-ös csapatok korrekció

-3 340 000 Ft

(V)

fő

(V)

fő

Inaktív

Inaktív

Elvi támogatás

2017-11-27 20:51

9 160 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

kapusmez

db

5

3 000 Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

5

3 000 Ft

15 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

2

6 000 Ft

12 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

100

9 000 Ft

900 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

100

1 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnok

Sportcsarnok

2 500 Ft

55

10

1 375 000 Ft

Szent István Általános Iskola Tornaterme

Egyéb

2 000 Ft

30

10

600 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnok

Minden korosztály számára tartunk itt edzést. Továbbá itt rendezzük az utánpótlás tornákat, bajnoki fordulókat.

Szent István Általános Iskola Tornaterme

Utánpótlás csapatok edzéseit itt tartjuk.

2017/18 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

122

EKHO

160

12

130 000 Ft

26 000 Ft

1 872 000 Ft

Edző

81

EKHO

80

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

135

EKHO

40

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

Egyéb

sportmenedzser

EKHO

160

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
sportmenedzser

Indoklás
Tornák, bajnokságok szervezése-nevezése, igazolások és egyéb engedélyek kiváltása a feladatainak nagy része.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

122

Futsal edző

U15

15

40

81

Futsal edző

U17

10

20

135

Futsal edző

U9

10

20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2017-11-27 20:51

Összesen (Ft)
1 182 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

50 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

20 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 975 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

10 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 552 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 889 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
8 872 659 Ft

2017-11-27 20:51

Ell. szerv. fiz. díj
91 471 Ft

Közreműködői díj
182 940 Ft

Teljes támogatás (Ft)
9 147 070 Ft

Önrész (Ft)
1 016 341 Ft

Elszámolandó összeg
10 071 940 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
10 163 411 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-27 20:51

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-27 20:51

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

201 420 Ft

201 420 Ft

100 710 Ft

302 130 Ft

Utánpótlás-nevelés

182 940 Ft

182 941 Ft

91 471 Ft

274 411 Ft

Összesen

384 360 Ft

576 541 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

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 közreműködé

Utánpótlásnevelés

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 közreműködé
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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, 2017. 11. 27.
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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 ingatlannyilvántartásba 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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, 2017. 11. 27.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Matyóka Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Dunakeszi Futsal Klub Kft. (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Dunakeszi Futsal Klub Kft. (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzat + saját forrás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Dunakeszi, 2017. 11. 27.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-18 10:20:06
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 17:37:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 17:34:43
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-20 09:35:05
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:02:43

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-10-19 12:00:29
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: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:06:45
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:06:57

Kelt: Dunakeszi, 2017. 11. 27.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

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

Mértékegység

Megjegyzés

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

9 768 861 Ft

100 710 Ft

201 420 Ft

10 070 991 Ft

4 316 139 Ft

14 286 420 Ft

14 387 130 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 768 861 Ft

100 710 Ft

201 420 Ft

10 070 991 Ft

4 316 139 Ft

14 286 420 Ft

14 387 130 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

8 872 659 Ft

91 471 Ft

182 940 Ft

9 147 070 Ft

1 016 341 Ft

10 071 940 Ft

10 163 411 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

18 641 520 Ft

192 181 Ft

384 360 Ft

19 218 061 Ft

5 332 480 Ft

24 358 360 Ft

24 550 541 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 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_1464168_1493048239.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-24 17:37:19) aa8cd3f4ac7e27d1125f427447f76173c0f5d5e901f6fedbbf23794585b9336f
Egyéb dokumentumok
dunakesziindoklas_1508407229.pdf (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2017-10-19 12:00:29) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
dunakeszi_u13_2csapat_budapestiupfu_1508314458.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2017-10-18 10:14:18)
9b5c667c4e52e3dce2ee7678c52a0c41a3ec9b24902c5b683d4625193e5208c4
dunakeszi_u15_1csapat_budapestiupfu_1508314504.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2017-10-18 10:15:04)
16d9bd1cb6a4fc60353c5cdb7929837451ec33cb73d1ac442e2eb483d51e0617
dunakeszifutsalsportszervezononp_1508314574.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-18 10:16:14) d208f244de30a4a03fdd80611a16d82a2b578821fa3c4d75c575d571ccbc9107
porscheminibuszarajanlat_1508314689_1508314745.pdf (Hiánypótlás melléklet, 242 Kb, 2017-10-18 10:19:05) f543c8ddee4745f0b6c89f6d042f5dd4a0d6bf57e34efb3d04414c858cffee70
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
dunakeszi_emmi_nyilatkozat201704241_1493370163.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2017-04-28 11:02:43) f9309e8dd2b761f418e3a3e6694a8abc4990398fca3ec67bd256c88d650ab6aa
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
alapito_okirat_2016_10_06.pd_1508314806.pdf (Hiánypótlás melléklet, 313 Kb, 2017-10-18 10:20:06) 335c481d676af447dfdaaf549cbb3fdfe0678e7fa98d607975938fa44bd3fecf
cegkivonat_dunakeszi_kinizsi_futsal_1493048120.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2017-04-24 17:35:20) 466de65dbf516a015a9adafbd31b73a8dc6ff38a7f82b7f09e8185258d9bbd7c
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
dunakesziig.dij_1511166905.pdf (Hiánypótlás, 763 Kb, 2017-11-20 09:35:05) 7dab249c0412949cda734f47cab35cfd897646133922c5703de31ca054353403
dok1_1493370287.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:04:47) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
dunakesziigdij_1508407334.pdf (Hiánypótlás melléklet, 763 Kb, 2017-10-19 12:02:14) 7dab249c0412949cda734f47cab35cfd897646133922c5703de31ca054353403
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
dunakeszinav0aprilis18_1493048083.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-24 17:34:43) 8a783a016f8b67b9ad748e4f9ba83d902aa6427f09a312863736633ca016b89b
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
dok1_1493370405.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:06:45) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
dok1_1493370417.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 11:06:57) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
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