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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

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

Egyéb

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

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

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Matyóka Zoltán

Mobiltelefonszám
36 20 929 33 93

E-mail cím
matyoka.zoltan@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
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

4 MFt

6 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2 MFt

3 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

11 MFt

12 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

10 MFt

10 MFt

10 MFt

Összesen

27 MFt

31 MFt

41 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

12 MFt

20 MFt

23 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

3 MFt

Anyagköltség

2 MFt

2 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3 MFt

2 MFt

4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

8 MFt

6 MFt

8 MFt

Összesen

27 MFt

32 MFt

41 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

24 MFt

28 MFt

37 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 241 062 Ft

104 821 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 679 847 Ft

153 596 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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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. A társaság együttműködési megállapodást kötött a Dunakeszi
Futsal egyesülettel. Az egyesület TAO kérelmet nem nyújt be, a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub 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 2015/2016-os 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 2015/16-s évadban csak a legfontosabbakat kiemelve az U15-s korosztályunk megnyerte a Pest megyei bajnokságot, az
U13-s és U11-s korosztályunk is benne van Pest megye final four-jában. Az U20-s korosztályunk az első helyen zárta a bajnokságot. Gémesi Áron és Takács Zoltán
Gergely az U20-s korosztályból, két kiváló tehetségünk lehetőséget kapott a nemzeti válogatott színeiben szerepelni. Sóvári Benedek U15-s tehetséges játékosunk,
aki kiskorától kezdve a Dunakeszi Kinizsi Futsal játékosa, klubunk nevelése. Benedek, felvételt nyert a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia Futsal osztályába,
ahol 2016. szeptembertől fogja folytatni pályafutását. Elképzelésünk szerint már a heti 4 edzést szeretnénk biztosítani minden utánpótlásban játszó korosztálynak.
Ehhez még több teremlehetőséget kell biztosítanunk. Tisztelettel felhívnánk az MLSZ figyelmét arra, hogy mi futsal csapat vagyunk. Számunkra a terem ad
lehetőséget az edzésekre, ezért nagyon 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. 2016/2017-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 500-800 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
Számunkra legfontosabb minden évben: a bérleti díjak kifizetése, valamint az utazás és utaztatás biztosítása. Erre két sorra szretnénk a legnagyobb összeget kérni.
Ezen kívül a PMLSZ-es tornák rendezését vállaljuk, ezek költsége szintén pályázatunk részét képzi a rndezési soron. A telejs projektünk időtartama megegyezik jelen
kérelmi időszak időtartamával. Az ütemezés az alábbiak szerint történik. A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2016-07-01-toől 2017-06-30.-ig. A tárgyi eszközök
beszerzésének tervezett ideje: 2016-07-01-től 2017-06-30-ig Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 201607-01-től 2017-06-30-ig Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2016-07-01-től 2017-06-30-ig Személyszállítási költségek
kifizetésének tervezett ideje: 2016-07-01-től 2017-06-30-ig Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016-04-01-től 2017-08-01-ig. Rendezési, felkészítési,
képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016-04-01-től 2017-06-30-ig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2016-07-01-től
2017-06-30ig Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2016.07-01-től 2017-06-30-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. Hangsúly
helyezünk a megfelelő edzésszinvonalra, a játékosok vesenyeztetésére és szakmai stáb továbbfejlesztésére. 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 az idősebb generácók szám ára is sportolási igényeinek kielégítésére. Ezért úgy gondoljuk, hogy a futsal lehet az a sport, amit
szeretnénk jobban megismertetni városunk lakóival, illetve a környék lakosságával egyaránt. 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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - 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

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új

db

1

7 000 000
Ft

7 000 000 Ft

Informatikai
beruházás

honlap fejlesztés

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Informatikai
beruházás

fényképezőgép

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

7 330 000 Ft

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

Indoklás

9-21 személyes kisbusz új

A környező iskolákból a gyerekek edzésre szállítása, valamint a vidéki mérkőzések esetén a utazás megoldása miatt szükséges.

honlap fejlesztés

A TAO kérelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség átláthatóbb biztosítása érdekében szükséges.

nyomtató

Az MLSZ által elvárt adminisztrációs köztelezettségek teljesítése, a hatékony felkészülés érdekében szeretnénk informatikai
eszközöket beszerezni

fényképezőgép

Az edzések és a mérkőzések rögzítését követő edzéselemzéshez szükséges.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 083 831 Ft

52 411 Ft

104 821 Ft

5 241 062 Ft

2 246 169 Ft

7 434 821 Ft

7 487 232 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

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

2016-10-07 11:13
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-07 11:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-07 11:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U7

Dunakeszi Kinizsi Futsal

12

futsal UP torna U11 v. alatta

jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U9

Dunakeszi Kinizsi Futsal

5

futsal UP torna U11 v. alatta

U8 -jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U9

Dunakeszi Kinizsi Futsal

13

futsal UP torna U11 v. alatta

jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U11

Dunakeszi Kinizsi Futsal

13

futsal UP torna U11 v. alatta

U10-jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U11

Dunakeszi Kinizsi Futsal

6

futsal UP torna U11 v. alatta

jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U13

Dunakeszi Kinizsi Futsal

28

futsal UP bajnokság

jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U15

Dunakeszi Kinizsi Futsal

34

futsal UP bajnokság

jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U17

Dunakeszi Kinizsi Futsal

15

futsal UP bajnokság

jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

U20

Dunakeszi Kinizsi Futsal

15

futsal UP bajnokság

jelenleg is működő csapat, de nem hozza a rendszer

Aktív

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

2016-10-07 11:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-07 11:13

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-10-07 11:13

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

futsal labda

db

250

2 075 Ft

518 750 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

622 Ft

6 220 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

4

3 527 Ft

14 108 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

db

10

207 Ft

2 070 Ft

Sporteszköz

bója

db

50

519 Ft

25 950 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

db

20

622 Ft

12 440 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

5

415 Ft

2 075 Ft

Sporteszköz

gumiszalag

db

10

622 Ft

6 220 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

10 374 Ft

10 374 Ft

Sporteszköz

síp

db

5

207 Ft

1 035 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

5

519 Ft

2 595 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

120

2 075 Ft

249 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

200

311 Ft

62 200 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

130

3 112 Ft

404 560 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

129

1 245 Ft

160 605 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

50

2 697 Ft

134 850 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

30

1 037 Ft

31 110 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

130

622 Ft

80 860 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

40

1 245 Ft

49 800 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

25

622 Ft

15 550 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

2

1 037 Ft

2 074 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

1

7 262 Ft

7 262 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

100

228 Ft

22 800 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

100

166 Ft

16 600 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

20

124 Ft

2 480 Ft

Gyógyszer

fásli

db

120

104 Ft

12 480 Ft

Diagnosztikai eszköz

masszázságy

db

2

16 598 Ft

33 196 Ft

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

2016-10-07 11:13

Kategória
Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)
1 245 Ft

Igénybevett órák száma / hó
30

Hónapok száma
12

Bérleti díj összesen (Ft)
448 200 Ft
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2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Bárdos Lajos Általános Iskola

Sportcsarnok

527 Ft

2

12

12 648 Ft

Bárdos Lajos Általános Iskola

Sportcsarnok

922 Ft

20

12

221 280 Ft

Fazekas Mihály Általános Iskola

Sportcsarnok

1 054 Ft

28

12

354 144 Ft

Szent István Általános Iskola

Sportcsarnok

922 Ft

12

12

132 768 Ft

Fáy András Általános Iskola

Sportcsarnok

1 037 Ft

12

12

149 328 Ft

Szép Ernő utcai pálya

Műfüves pálya

726 Ft

8

12

69 696 Ft

Edzőtáborhoz kapcsolódóan

Sportcsarnok

1 037 Ft

40

1

41 480 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Radnóti Miklós Gimnázium

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

Bárdos Lajos Általános Iskola

Óvodás korosztályunk edzéseinek helyszíne.

Bárdos Lajos Általános Iskola

U9-U10-U11korosztályunk edzéseinek helyszíne.

Fazekas Mihály Általános Iskola

U13 és U20 korosztályaink edzéseinek helyszíne.

Szent István Általános Iskola

U7-U8-U9 valamint a kapusaink edzéseinek helyszíne.

Fáy András Általános Iskola

U15 korosztályunk edzéseinek helyszíne.

Szép Ernő utcai pálya

U13 korosztályunk edzéseinek helyszíne.

Edzőtáborhoz kapcsolódóan

Edzőtábor ideje alatt felmerülő költség

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

81

EKHO

80

12

20 747 Ft

4 149 Ft

298 757 Ft

Edző

122

EKHO

160

12

29 461 Ft

5 892 Ft

424 238 Ft

Edző

3007

EKHO

60

12

12 204 Ft

2 441 Ft

175 738 Ft

Edző

102

EKHO

80

12

20 747 Ft

4 149 Ft

298 757 Ft

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

160

12

31 121 Ft

6 224 Ft

448 142 Ft

Egyéb

Irodavezető

EKHO

120

12

20 747 Ft

4 149 Ft

298 757 Ft

Egyéb

Sportmenedzser

EKHO

160

12

31 121 Ft

6 224 Ft

448 142 Ft

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

Indoklás

Technikai vezető

Az utánpótlás csapat versenyeztetéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása, versenyengedélyek, új igazolások
adminisztrációs feladatainak ellátása

Irodavezető

Feladatai közé tartozik: Pályázatok koordinálása, sportfelszerelések beszerzése, tagdíjak beszedése.

Sportmenedzser

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

2016-10-07 11:13
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

81

Futsal edző

U20

9

15

81

Futsal edző

U17

5

15

122

Futsal edző

U15

5

34

122

Futsal edző

U9

7

30

3007

UEFA B

U13

7

28

102

Futsal edző

U11

6

19

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 792 446 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

94 818 Ft

Személyszállítási költségek

622 423 Ft

Nevezési költségek

414 949 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

726 160 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 429 544 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

829 898 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 392 531 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 302 769 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 449 453 Ft

76 798 Ft

153 596 Ft

7 679 847 Ft

853 316 Ft

8 456 365 Ft

8 533 164 Ft

2016-10-07 11:13
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-07 11:13
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-07 11:13
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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)

104 821 Ft

104 821 Ft

52 411 Ft

157 232 Ft

Utánpótlás-nevelés

153 596 Ft

153 597 Ft

76 798 Ft

230 394 Ft

Összesen

258 417 Ft

387 626 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 közreműködés.

Utánpótlásnevelés

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.

2016-10-07 11:13

18 / 24

be/SFPHPM01-13456/2016/MLSZ
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, 2016. 10. 07.
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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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Dunakeszi, 2016. 10. 07.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-23 11:06:49
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 10:45:18
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 10:44:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 11:46:58
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
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: 3
Utolsó feltöltés:
2016-08-23 16:10:28
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 09:58:47

Kelt: Dunakeszi, 2016. 10. 07.

2016-10-07 11:13

21 / 24

be/SFPHPM01-13456/2016/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

5

7

40%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

3

4

33%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

U10

13

18

38%

U18

fő

U9

13

18

38%

U17

fő

15

20

33%

U16

fő

13

18

38%

U15

fő

34

40

18%

U20

15

20

33%

U13

28

35

25%

U11

6

12

100%

U8

Egyéb indikátorok
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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

5 083 831 Ft

52 411 Ft

104 821 Ft

5 241 062 Ft

2 246 169 Ft

7 434 821 Ft

7 487 232 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 083 831 Ft

52 411 Ft

104 821 Ft

5 241 062 Ft

2 246 169 Ft

7 434 821 Ft

7 487 232 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

7 449 453 Ft

76 798 Ft

153 596 Ft

7 679 847 Ft

853 316 Ft

8 456 365 Ft

8 533 164 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

12 533 284 Ft

129 209 Ft

258 417 Ft

12 920 909 Ft

3 099 485 Ft

15 891 186 Ft

16 020 396 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 (9 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)
darazsakalairasi2016.04.19_1461746718.pdf (Szerkesztés alatt, 436 Kb, 2016-04-27 10:45:18)
57b633689168d37e0ea6390e5a2c2b7d0041be5438ec93b63536a7e6c49e0690
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_dunakeszi_2016_08_22_1471943209.pdf (Hiánypótlás melléklet, 313 Kb, 2016-08-23 11:06:49)
721bf3b5070f92a33dc85af1d72bc7a2892a3b2826beed13141e470ade7036ea
dunakeszikinizsiklubkftcegkivon_1461789601.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2016-04-27 22:40:01)
1356dc8f8c9f490bd5ecfaa0b85a5f50911b4476ad2cfa2de6b6689a9ed210c4
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
dunakesziigdij_1461750418.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2016-04-27 11:46:58) e0911ca306b2010ffcc09e7b3812699b054d6b5e723580d229103443b049c37f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
dunakeszinav0_1461746663.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-27 10:44:23) 1dfa68495e7a7c9fe7cf5beaf2632b2ed324d170e117d058f124d740d885ce02
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
autoarajanlatdunakeszi_1471943288.pdf (Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2016-08-23 11:08:08)
702ac40abc2f25fb96b1fbec84a226752360fb616c0379b2dbc82f744c2668d3
melegitoarajanlat_1471961428.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-08-23 16:10:28)
136a8bd57f72683ebdd71991200c834e80c1994d32708f58d26d0d91a5801588
document1_1462175925.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-05-02 09:58:45) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
document1_1462175927.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-05-02 09:58:47) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070
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