be/SFPHPM01-08311/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dunakanyar Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

DSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2928

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18703667-1-13

Bankszámlaszám

64700021-16558423-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2000

Helység

Szentendre

Út / utca

Kossuth u.

Házszám

3

Irányítószám

2022

Helység

Tahitótfalu

Út / utca

Napsugár u.

Házszám

914/5 hrsz.

Telefon

+36 30 950 44 25

Fax

-

Honlap

www.dunakanyarse.hu

E-mail cím

b.balazs.bobe@gmail.com

E-mail cím

b.balazs.bobe@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Batáriné Balázs Erzsébet

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 950 44 25

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Batáriné Balázs Erzsébet

+36 30 950 44 25

E-mail cím
b.balazs.bobe@gmail.com

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

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

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

8 MFt

8 MFt

8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

42 MFt

106 MFt

62 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

30 MFt

30 MFt

Összesen

50 MFt

144 MFt

100 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

15 MFt

20 MFt

24 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

5 MFt

5 MFt

Anyagköltség

18 MFt

40 MFt

35 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

20 MFt

35 MFt

25 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

25 MFt

44 MFt

11 MFt

Összesen

80 MFt

144 MFt

100 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

30 MFt

60 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

5 MFt

5 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)

1 783 799 Ft

35 676 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 602 462 Ft

192 049 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

44 164 793 Ft

883 292 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
Dunakanyar SE: fejlesztések a minőségi labdarúgásért Egyesületünk, a Dunakanyar SE megalakulása óta dinamikusan növekszik. Jelenleg közel 450 igazolt
labdarúgó tartozik az egyesülethez, ezen belül a futsal szakosztályban 80 (mind a 80 játékengedéllyel rendelkezik az aktuális szezonban), a nagypályás labdarúgó
szakosztályban több, mint 370 igazolt játékost tart nyilván az MLSZ. Az utóbbi években az igazolt (és játékengedéllyel rendelkező) játékosok száma nagy mértékben
megnőtt, ennek megfelelően immár öt, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező edző foglalkozik a gyerekekkel. A 2013/14-as évben a Bozsik tornákon a legtöbb
korosztályban több csapatot indítottunk, azaz 4db U7-es, 4db U9- es és 2db U13-as csapattal képviseltettük magunkat minden tornán. Az U13-as, az U15-ös, az U17es és az U19-es korosztályban az országos, NB II-es bajnokságban indultunk, ezen kívül még egy-egy csapattal képviseltetjük magunkat a Pest Megyei
Bajnokságban az U15-ös és az U19-es korosztályban is. A Bozsik Intézményi Programba kilenc helyi óvodát és két általános iskolát vontunk be és intézzük a
versenyeztetésüket, négy helyi általános iskolának sulifoci bajnokságot szervezünk a program keretein belül. A létesítmény helyzetet illetően: jelenleg 1 db
nagyméretű füves és 1db 20x40m nagyságú műfű-szőnyeges pályán folyik a szakmai munka. A labdarúgópályánk mérkőzések, rendezvények lebonyolítására
jelenleg alkalmatlan, ezért hazai mérkőzéseinket másutt kell megrendeznünk, s komoly költséget jelentenek a téli pályabérlések is.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Infrastruktúránk jelenlegi állapotában egyre kevésbé alkalmas a napi szinten edzésre járó 200-nál több gyermek sportoltatására. A nagyméretű, korszerű füves pálya
elkészítése az első nagy lépés volt abba az irányba, hogy ez irányú gondjaink csökkenjenek. Elengedhetetlenül fontos, hogy egy megfelelő nagyságú és minőségű
műfüves pálya megépülhessen a sporttelep területén belül, melyre adottak is a körülmények. Aktuális fejlesztéseink: a 2015-2016. évre beadott pályázatunk alapján
folyamatban van, ennek három fő eleme a következő: - labdarúgó pálya és sporttelep korszerűsítési és felújítási munkái (strandfoci pálya kialakítása) - öltözőépület
felújítása, - amortizálódott eszközök pótlása A felújított öltözőépület használatbavételét 2016. április közepére tervezzük. A megnövekedett létszám tapasztalataink
alapján most már messze kinőtte Szentendre és vidéke határait, hiszen ma már a nálunk sportoló labdarúgók egyharmada a következő településekről érkezik: Pécel,
Nagykovácsi, Üröm, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Csobánka, Pomáz, Budakalász, Szigetmonostor, Surány, Tahitótfalu, Dunabogdány, Budapest. Ezen sportolók
edzésre és versenyekre való eljuttatása nagy nehézségeket okoz szülőnek, gyereknek, edzőnek egyaránt, ezért három kilenc személyes kisbusz beszerzésére lenne
szükségünk, így edzőink által megoldhatnánk ezen távolságok áthidalását.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
személyi jellegű kifizetések időtartama: decembertől június 30-ig terjedő időszakra történnek a személyi állomány felé a kifizetések, a fennmaradó időszakra az edzők
megbízási szerződést kötnek az egyesülettel. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015. júliustól folyamatosan Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan:
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015. augusztus Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015.augusztus
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: időszak alatt folyamatosan Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. szeptember. Rendezési,
felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015.07-2016.06.
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2015.augusztustól Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015.12-2015.06.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as és a 2013/14-es,
valamint a 2014/15-ös időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: Minden
gyereknek szeretnénk minőségi felkészítést biztosítani. Szakmai együttműködési megállapodásokat kötünk a környék egyesületeivel és oktatási intézményeivel, illetve
az önkormányzatokkal. A környék összes óvodájával és általános iskolájával folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Rendszeresen szervezünk olyan rendezvényeket,
amelyekre meghívjuk a szülőket, hozzátartozókat, támogatókat, tanárokat és óvónőket és mindazokat, akik segíthetnek abban, hogy minél több gyereket kapcsolatba
hozzunk a labdarúgással. A létszám bővítését a szentendrei óvodákkal és iskolákkal való szoros együttműködés alapján szervezzük. Feladataink: Bozsik intézményi
program szervezése, Szentendrei sulifoci bajnokság szervezése, Szülői foci szervezése, Női labdarúgás szervezése. Célunk, hogy a 2013-14. évben a bajnokságban
is indíthassuk a női csapatunkat. Egyesületünk kialakult tömegbázissal rendelkezik(400 fő), célunk a további növekedés elérése. Ezt új intézményi és egyesületi
együttműködések megkötésével kívánjuk elérni. A tájékoztatás megoldásához és imázsunk valamint a futball imázsának erősítéséhez a szentendrei rádió, televízió,
újságok, önkormányzat és honlapunk is hozzájárul. Jelenleg együttműködünk az Üröm SC felnőtt labdarúgó csapatával. A következőkben Szentendre Városi
Sportegyesület felnőtt labdarúgó csapatával kívánunk szoros együttműködést kötni, melynek lényege, hogy az U19-es korosztályból kiöregedő játékosainknak a mi
sportkoncepciónkhoz illeszkedő felnőtt csapatot találjunk a sportpályafutásuk folytatásához. Szakmai programjaink kialakításánál mindig törekszünk a korosztályos
képzés megfelelő szintjeinek és szempontjainak betartására. Egyesületünk honlapján keresztül tájékoztat mindenkit a nyilvánosságra tartozó eseményekről, az
egyesület életét érintő fontos történésekről. Ezt a felületet a közeljövőben szeretnénk átalakítani, hogy még inkább megfeleljen a kor kihívásainak. Amennyiben a
fentiekben részletezett infrastrukturális és egyéb beruházások meg tudnak valósulni, meggyőződésünk, hogy egy olyan növekedési pályára tudunk állni, amely a
labdarúgás tömegesítése érdekében körzetünkben egy nagy lépésnek lesz majd nevezhető.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Széles körű előnyök Várt társadalmi hatások: 1. Szentendre és környékének egészséges életmódjának elősegítése azáltal, hogy több gyermek és hozzátartozó kerül
közelebbi kapcsolatba a labdarúgással. 2. Közösségi, társadalmi események szervezésének lehetősége. 3. Amatőr közösségek, baráti társaságok számára a
tömegsport biztosításának lehetősége. 4. Emberi kapcsolatok kiépítése és erősítése a sportesemények, az egyesületi élet által. Várt gazdasági hatások: 1. A térség
cégeinek, támogatóinak hatékonyabb bevonásának lehetősége az egyesület és a labdarúgás életébe (jobb infrastruktúra – jobb szakmai munka – jobb eredmények –
jobb reklámhordozói pozíció – több szponzorációs lehetőség). 2. Az önkormányzat támogatásának elnyerése (a minőségi infrastruktúrát más, az önkormányzat
szempontjából fontos célokra is fel lehet használni). 3. Munkahelyteremtés: az egyesületben sportoló gyerekek létszámának növekedésével új munkahelyeket tudunk
teremteni (sport- és gazdasági szakember, kiszolgáló személyzet) 4. A növekvő gyereklétszámmal az egyesületi hozzájárulások is nőnek, ezáltal stabilabb alapra
kerül az egyesület gazdasági léte. Amennyiben a sportfejlesztési programunkat nem sikerül megvalósítanunk, illetve végigvinnünk, a gyereklétszám stagnálásának
vagy csökkenésének kockázatával kell számolnunk.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Technikai munkatárs

Egyéb

Nem
releváns

Pályakarbantartó

Egyéb

Gazdasági munkatárs

Szertáros

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nem
releváns

Normál

160

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

480

48

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Indoklás

Technikai
munkatárs

Szerencsére rengeteg gyerek és korosztály edzéseit, versenyeztetését kell biztosítanunk, gyakran párhozamosan. Ehhez elengedhetetlen
egy olyan ember, aki a technikai hátterét tudja biztosítani a munkának.

Pályakarbantartó

A megnövekedett pályakihasználtság miatt a talaj állapota sokkal nagyobb odafigyelést követel meg, amit az edzőkkel nem tudunk biztosítani.

Gazdasági
munkatárs

A DSE szakmai és pályázati munkájának mérete és minősége megkövetel egy olyan szakembert, aki idejének legnagyobb részében a
megnövekedett adminisztrációs feladatokkal törődik.

Szertáros

A rengeteg mez, melegítő, cipő és sporteszköz rendszerezéséhez, biztonságos tárolásához elengedhetetlen a szertáros.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Honlap

Honlapfejlesztés/rendszer-kiépítés

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Öltözőfelszerelés

Öltözőpad

db

10

40 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszközök

Rúgófal

db

20

59 990 Ft

1 199 800 Ft

Sporteszközök

Gurítható sorfal

db

3

164 990
Ft

494 970 Ft

Sporteszközök

Kapuhálók

csom

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Egyéb

Kompresszor

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft
2 494 770 Ft

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

Indoklás

Honlapfejlesztés/rendszerkiépítés

Jelenlegi honlapunk elavult, nehezen kezelhető. Edzőinknek sok problémát okoz a frissítése.

Öltözőpad

Létszámnövekedés, szükséges öltözőpad beszerzése Szentendrére és Tahitótfalura egyaránt.

Rúgófal

Az edzések minőségét, gyorsaságát fejlesztené.

Gurítható sorfal

Az edzések minőségét, gyorsaságát fejlesztené.

Kapuhálók

Fogyóeszköz, szükséges kapuink karbantartásához.

Kompresszor

Egyesületünknek nincs kompresszora, sok nehézséget jelent ez az edzések előtt.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 730 285 Ft

17 838 Ft

35 676 Ft

1 783 799 Ft

764 485 Ft

2 530 446 Ft

2 548 284 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltözőfelújítás

Öltözőfelújítás
Tahitótfalun

2016-03-01

2016-05-31

2016-05-31

10 464 800
Ft

Pályafelújítás

Pályafelújítás a
tahitótfalusi centerpályán

2016-03-01

2016-05-31

2016-05-31

2 964 929
Ft
13 429 729
Ft

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

Indoklás

Öltözőfelújítás Tahitótfalun

A legszükségesebb beruházási/felújítási munkákat helyeztük a 2015/2016-os pályázatba, ami indokolt a létszámnövekedésünk,
és a versenyeztetési kötelezettségünk érdekében. A beruházási értékeket árajánlatok alapján írtuk be, melyek bizonyos mértékig
még módosíthatóak.

Pályafelújítás a tahitótfalusi
centerpályán

A legszükségesebb beruházási/felújítási munkákat helyeztük a 2015/2016-os pályázatba, ami indokolt a létszámnövekedésünk,
és a versenyeztetési kötelezettségünk érdekében. A beruházási értékeket árajánlatok alapján írtuk be, melyek bizonyos mértékig
még módosíthatóak.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőfelújítás

Öltözőfelújítás
Tahitótfalun

Öltöző

2021
Tahitótfalu
2324

2021 Tahitótfalu
2324

8677

Bérelt

Pályafelújítás

Pályafelújítás a
tahitótfalusi
centerpályán

Nagy f.p.

2021
Tahitótfalu
2324

2021 Tahitótfalu
2324

8677

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2015-12-15 09:17
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

49

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

28

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

DUNAKANYAR SE U21

28

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

U17

DUNAKANYAR SE U17

28

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

U15

DUNAKANYAR SE U15

18

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

U14

DUNAKANYAR SE U14

18

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

U9

Dunakanyar SE U9

11

Bozsik egyesületi

U7

Dunakanyar SE U7

11

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

429620

VARGA ZSOMBOR

HONVÉD FC KFT.

2015.02.12

15%

273960

MIHÁLY DÁNIEL

ÚJPESTI TE

2014.08.28

15%

355120

MOLNÁR EDVÁRD

ÚJPESTI TE

2015.02.16

15%

273973

ZSINKA ZSOLT

ÚJPESTI TE

2014.08.13

15%

2015-12-15 09:17
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-15 09:17

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U15

Dunakanyar SE U15

11

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U13

Dunakanyar SE U13

9

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U13

Dunakanyar SE U13

12

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U11

Dunakanyar SE U11

7

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U11

Dunakanyar SE U11

8

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-15 09:17

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-15 09:17

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-12-15 09:17

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

12 / 24

be/SFPHPM01-08311/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz

Nike labda 5-ös

db

50

10 265 Ft

513 250 Ft

Sporteszköz

Nike labda 4-es

db

50

6 529 Ft

326 450 Ft

Sporteszköz

Nike labda 3-as

db

30

6 529 Ft

195 870 Ft

Sportfelszerelés

Jelzőtrikó

db

100

2 326 Ft

232 600 Ft

Sporteszköz

Bóják, flexibilis bábúk, gátak, aktív falak,
stb.

csom

1

700 490 Ft

700 490 Ft

Sporteszköz

Labdazsák

db

4

8 873 Ft

35 492 Ft

Sporteszköz

Kapuháló szettek

szett

10

9 340 Ft

93 400 Ft

Sportfelszerelés

Nike edző felszerelés

csom

1

1 867 973
Ft

1 867 973 Ft

Sportfelszerelés

Nike mérkőzésfelszerelés

csom

1

466 993 Ft

466 993 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Gyógyszer

Argi

db

8

14 757 Ft

118 056 Ft

Gyógyszer

Forever termékek

csom

1

338 103
Ft

338 103 Ft

Gyógyszer

Heat Lotion

db

12

3 923 Ft

47 076 Ft

Gyógyszer

Naturland krémek

db

12

1 401 Ft

16 812 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

12

1 681 Ft

20 172 Ft

Gyógyszer

Rugalmas pólya

db

20

1 681 Ft

33 620 Ft

Gyógyszer

Leukoplast ragasztó

csom

1

28 020 Ft

28 020 Ft

Gyógyszer

Sebtapasz

doboz

25

1 401 Ft

35 025 Ft

Gyógyszer

Aspirin, Rubophen, Algoflex, NO-SPA, Daedalon
tabletták

csom

1

23 350 Ft

23 350 Ft

Gyógyszer

Fertőtlenítő krémek, porok, spray-k

csom

1

28 020 Ft

28 020 Ft

Gyógyszer

Tigris-tapasz

doboz

450

4 203 Ft

1 891 350 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Kőzúzó utcai sporttelep

Élőfüves pálya

2 335 Ft

24

12

672 480 Ft

Református Gimnázium

Sportcsarnok

4 203 Ft

36

9

1 361 772 Ft

Dunabogdányi Általános Iskola

Sportcsarnok

4 670 Ft

20

4

373 600 Ft

Budakalászi Sportcsarnok

Sportcsarnok

13 076 Ft

16

3

627 648 Ft

Tahitótfalui sporttelep

Sportcsarnok

2 335 Ft

12

12

336 240 Ft

Pomázi sporttelep

Műfüves pálya

15 878 Ft

32

3

1 524 288 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-15 09:17
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

35 676 Ft

35 676 Ft

17 838 Ft

53 514 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

192 049 Ft

192 049 Ft

96 025 Ft

288 074 Ft

Utánpótlás-nevelés

883 292 Ft

883 296 Ft

441 648 Ft

1 324 940 Ft

Összesen

1 111 017 Ft

1 666 528 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Szentendre, 2015. 12. 15.
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be/SFPHPM01-08311/2015/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Batáriné Balázs Erzsébet (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Szentendre, 2015. 12. 15.
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be/SFPHPM01-08311/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-08311/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:25:37

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:25:49

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:26:00

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:26:13

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-17 10:11:12

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:31:35

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-17 10:12:46

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-17 10:12:55

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:32:16

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2015-11-17 10:13:05

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:31:49

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-17 10:13:13

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:30:25

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Szentendre, 2015. 12. 15.
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be/SFPHPM01-08311/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

8

8

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

5

5

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

300

300

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

33

45

36%

U18

fő

45

55

22%

U17

fő

90

110

22%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

26

35

35%

U13-14

fő

85

110

29%

Bozsik U13 alatt

fő

180

230

28%

Egyéb indikátorok

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

11 044 673 Ft

113 863 Ft

227 725 Ft

11 386 261 Ft

4 879 826 Ft

16 152 224 Ft

16 266 087 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 730 285 Ft

17 838 Ft

35 676 Ft

1 783 799 Ft

764 485 Ft

2 530 446 Ft

2 548 284 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 314 388 Ft

96 025 Ft

192 049 Ft

9 602 462 Ft

4 115 341 Ft

13 621 778 Ft

13 717 803 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

42 839 853 Ft

441 648 Ft

883 292 Ft

44 164 793 Ft

4 907 199 Ft

48 630 344 Ft

49 071 992 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

53 884 526 Ft

555 511 Ft

1 111 017 Ft

55 551 054 Ft

9 787 025 Ft

64 782 568 Ft

65 338 079 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 (21 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)
dunakanyarse_alairasi_cimpeldany_2_1430288749.pdf Szerkesztés alatt, 724 Kb, 2015-04-29 08:25:49)
66a13a5459df6c032a8880f37e98e6720ebf7c81782f0edc049fce64de55389b
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
futurecom_tahitotfaluse_gyepfelulet_1429777206.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-23 10:20:06)
4817162afd95f85d869223a013ad398581334b6726a34031cd47f2b967041f7b
labdarugopalyafelujitasaajanlat_1430222589.xlsx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-28 14:03:09)
0ef079801f3c06d5c03ec92baed6f7a8c2021d0a67c9d6673133584e84207085
ajanlat_labdarugopalya2015.04.23._1430154210.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-27 19:03:30)
37522ae0508cbd9bf09c6eb847fe4354a1aeeb1a89b8599feb7462458ab08b19
tahitotfalusportepuletkoltsegvete_1430154236.xls Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2015-04-27 19:03:56)
2c3ac8bbe7519cf6766dfb89ef4ff24ee560e2abc146b9269ab5e4772d8ab5bd
utemezesinyil_dunakanyarse_2015_16_1447751585.pdf Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2015-11-17 10:13:05)
e051940f3872d1f11ba4dba84e6bfc6d8268a33348c7534cb9ea2a7c3ab27b4a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
2.dunakanyarse13_14mufumuleiras_1430289109.docx Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2015-04-29 08:31:49)
7b4b167c025363c7f3885881eef6a1784e8f9092edbfb98596a7d202a2bc2d7e
Egyéb dokumentumok
utemezesinyil_dunakanyarse_2015_16_1447751467.pdf Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2015-11-17 10:11:07)
e051940f3872d1f11ba4dba84e6bfc6d8268a33348c7534cb9ea2a7c3ab27b4a
lemondonyil_dunakanyarse_2015_16_1447751472.pdf Hiánypótlás melléklet, 209 Kb, 2015-11-17 10:11:12)
a0ae67b638f8c495fb5f8226fa1d9a7ae4a9db430096ea13daf10ffba975b11c
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
dunakanyarse_birosagi_kivonat_2015_1430288737.pdf Szerkesztés alatt, 810 Kb, 2015-04-29 08:25:37)
947159c9d3dc0a796bac9e64edcc9d140063aef0dac0740262266abeb78bca41
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
dunakanyarse_kozigdij_ig.2015.04.2_1430288773.pdf Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2015-04-29 08:26:13)
b99a66be4cab5d6974059c4d2300507ab60cadeaac2328db8630288b8f203e0e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_dunakanyar_sportegyesulet_1870366_1430288760.pdf Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2015-04-29 08:26:00)
ed8668dffc50f56beea919eeda39319ee176faa8dc90e8cf171d9a3427d86c51
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dunakanyarse_mufu_hat.biz._2013_1_1430289136.pdf Szerkesztés alatt, 776 Kb, 2015-04-29 08:32:16)
5eee9d9d754a721f8dab70ddfe77c19ebab9ba894a60fe5c2961d1c5ffa657ca
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
utemezesinyil_dunakanyarse_2015_16_1447751575.pdf Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2015-11-17 10:12:55)
e051940f3872d1f11ba4dba84e6bfc6d8268a33348c7534cb9ea2a7c3ab27b4a
dunakanyarse_mufu_hat.biz._2013_1_1430288972.pdf Szerkesztés alatt, 776 Kb, 2015-04-29 08:29:32)
5eee9d9d754a721f8dab70ddfe77c19ebab9ba894a60fe5c2961d1c5ffa657ca
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
4.dunakanyarse_terkepmasolat_2013_1430289095.pdf Szerkesztés alatt, 698 Kb, 2015-04-29 08:31:35)
ccfdad57103f03537cbfe7f5be08e2efc468a5b3c1dd3724ce4869ac06de36a8
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
utemezesinyil_dunakanyarse_2015_16_1447751566.pdf Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2015-11-17 10:12:46)
e051940f3872d1f11ba4dba84e6bfc6d8268a33348c7534cb9ea2a7c3ab27b4a
szentendre130416helyszinrajz_1430289053.pdf Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2015-04-29 08:30:53)
530ba3cc4dea1c9134973ad6455f2431ead529311a4108c96b515586481b4b23
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
1.teteleskoltsegvetesikiirasduna_1430289015.xls Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-29 08:30:15)
7ebce8c81848316bf0ec30d153bc0bd9fd70ccc1977a9ab5b531ba4e5d3c33e9
utemezesinyil_dunakanyarse_2015_16_1447751593.pdf Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2015-11-17 10:13:13)
e051940f3872d1f11ba4dba84e6bfc6d8268a33348c7534cb9ea2a7c3ab27b4a
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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2.dunakanyarse13_14mufumuleiras_1430289025.docx Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2015-04-29 08:30:25)
7b4b167c025363c7f3885881eef6a1784e8f9092edbfb98596a7d202a2bc2d7e
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