
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Dunavarsányi Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve  Dunavarsányi TE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1421

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18669354-1-13

Bankszámlaszám  51700210-10202052-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2336  Helység  Dunavarsány

Út / utca  Halász Lajosné  Házszám  24

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2336  Helység  Dunavarsány

Út / utca  Halász Lajosné  Házszám  24

Telefon  +36 70 338 09 10  Fax  +36 24 521 055

Honlap  www.dtefc.hu  E-mail cím  dunavarsanyite@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gergőné Varga Tünde

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 338 09 10  E-mail cím  polgarmester@dunavarsany.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Papp Tibor +36 30 737 24 42 paptib@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 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 5,7 MFt 8 MFt 21 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,9 MFt 6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 21,5 MFt 47,2 MFt 68 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 27,5 MFt 56,1 MFt 95 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4,8 MFt 5,4 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 12,4 MFt 11,2 MFt 11 MFt

Anyagköltség 6,8 MFt 6,2 MFt 7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,6 MFt 3 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,7 MFt 4,8 MFt 57 MFt

Összesen 27,3 MFt 30,6 MFt 86 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 6,6 MFt 8,6 MFt 9 MFt

Működési költségek (rezsi) 12,4 MFt 11,2 MFt 11 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 1 518 934 Ft 30 379 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

160 879 Ft 3 218 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 669 816 Ft 213 396 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 689 987 Ft 153 800 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

A Dunavarsányi TE sportpályáján 2013-ban adtunk át egy új, 20x40 m-es műfüves pályát. 2015 áprilisban kezdtük el (TAO-támogatásból) egy új nagy méretű
élőfüves pálya létrehozását, amelynek ütemezése (mivel az önerő két évre elosztva áll rendelkezésre) szerint a 2014/15-ös támogatási évben az I. ütemben maga a
pálya készül el villanyvilágítás nélkül, míg a jelenlegi támogatási évben, a II. ütemben a pályavilágítást szeretnénk megépíteni. Ami az infrastruktúrát illeti: nagy gond,
hogy az öltözőépület kicsi és elavult, elengedhetetlen, hogy egy kisvároshoz és a XXI. századhoz méltó öltözőépületet létesítsünk. Reméljük, hogy felnőtt csapatunk a
következő évet már magasabb osztályban kezdheti a megújult városi sporttelepen. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Pályaberuházás II. üteme: 2-300 lux fényerejű megvilágítás létesítése (a 8 csapat edzéseit 16-21 óra között bonyolítjuk évek óta, tehát az esti világítás
elengedhetetlen. (2015. szeptemberi megvalósítás) Öltözőépület: az áldatlan állapotok megoldására a városi önkormányzat (elfogadott programja szerint) 2016. I.
félévben vállalja egy új öltözőépület (irodával és sportszertárral együtt klubház) önerejét, azaz a beruházás 30 %-át. Ehhez pályázzuk meg a TAO-támogatást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az előző pontban leírtak szerint 2015. ősz (pályavilágítás) és 2016. tavasz (öltözőépület) 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Három éves fejlesztési program záró szakasza a 2015/16. évi sportfejlesztési programunk, amelynek első két évét az MLSZ támogatta, most kérjük a
programzáráshoz a támogatást. Ami az utánpótlásnevelést illeti, edzőink felkészültsége és a javuló infrastruktúra mellett egyre több fiatal jelentkezik egyesületünkbe
focizni. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Dunavarsány város önkormányzata és a város lakosságának döntő része is támogatja programunkat, amely egy közel 8 ezer fős városban ma már elvárható
létesítménykövetelmény minimumának megvalósulását jelenti. Programunk megvalósulásának személyi feltétele (az egyesület elnöke 2014. októbere óta a város
polgármestere is) és financiális feltétele (a város anyagi helyzete kiváló, a helyi vállalatok -így egy, a kormánnyal stratégiai szövetséget kötött óriásvállalat - biztos
hátteret adnak) megnyugtatóak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

szakosztályvezető Egyéb Nem
releváns

Egyéb 54 10 35 000 Ft 8 975 Ft 439 750 Ft

felnőtt technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Egyéb 54 10 35 000 Ft 8 975 Ft 439 750 Ft

pályagondnok-szertáros Egyéb Nem
releváns

Normál 147 12 105 000 Ft 29 400 Ft 1 612 800 Ft

sportmasszőr Egyéb Nem
releváns

Egyéb 60 10 50 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft

315 42 225 000 Ft 47 350 Ft 2 992 300 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

szakosztályvezető 8 csapattal kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendők végzése, kapcsolat az egyesület elnökségével és a szövetséggel. Közvetlen
kapcsolat a szakmai igazgatóval (utánpótlás szakágvezetővel)

felnőtt technikai
vezető

A felnőtt csapat edzőjének segítése (pályaedzői teendők), a csapattal kapcsolatos operatív ügyek intézése, szövetségi képviselet,
elektronikus jegyzőkönyvek kiállítás

pályagondnok-
szertáros

pályagondnok és karbantartó (2 élőfüves + 1 műfüves pálya) - sportszertáros - raktározási teendők - sportfelszerelések mosása

sportmasszőr Első sorban az U19 és a felnőtt csapat mellett működő sportmasszőr képesítéssel rendelkező szakember.

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)

1 473 366 Ft 15 189 Ft 30 379 Ft 1 518 934 Ft 1 518 934 Ft 3 022 679 Ft 3 037 868 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)

Sporteszközök Winner Platinum labda db 25 6 400 Ft 160 000 Ft

Sporteszközök Labdatartó háló db 5 1 000 Ft 5 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

orvosi táska db 3 20 000
Ft

60 000 Ft

225 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Winner Platinum labda A felnőtt csapat labdája.

Labdatartó háló A régi hálók elhasználódtak.

orvosi táska Sportegészségügy aljogcímen eddig nem vettünk igénybe támogatást.

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)

156 052 Ft 1 609 Ft 3 218 Ft 160 879 Ft 68 948 Ft 228 218 Ft 229 827 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)

Pálya
fűtve/világítva

Pályavilágítás 2015-09-01 2015-09-15 2015-09-15 14 922 500
Ft

14 922 500
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Pályavilágítás Az előző évben létesített új pályán előkészítettük a 4 tartószerkezet létesítését. A 8 csapat edzését délután 16-21 óra között lehet
megoldani, ami elképzelhetetlen az edzésszintű világítás ( min. 200 lux) létesítése nélkül. (A régi - kb. 25 éves és 100 lux
megvilágítást biztosító lámpatesteket - az új pálya bővítésével 2015-ben megszüntettük)

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya
fűtve/világítva

Pályavilágítás Nagy f.p. 2336
Dunavarsány
Halász L.u
24-26.

Dunavarsány 469 Egyéb

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

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 10 349 722 Ft 106 698 Ft 213 396 Ft 10 669 816 Ft 4 572 778
Ft

15 135 896 Ft 15 242 594 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje
14/15

Csapat szintje
15/16

Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi
U13

16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi
U11

16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi
U9

14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi
U7

14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 Dunavarsányi TE
U21

11 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 Dunavarsányi TE
U21

11 egyéb ffi UP egyéb ffi UP a táblázat 2 U21 sort hoz, ezért a két sorban megbontva szerepelnek
az adatok

U15 Dunavarsányi TE
U15

16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U17 Dunavarsányi TE U17 16 országos I ffi UP

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-08958/2015/MLSZ

2015-09-16 14:21 8 / 24



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 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 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 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

be/SFP-08958/2015/MLSZ

2015-09-16 14:21 12 / 24



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés Givova Vela szett 30 29 990 Ft 899 700 Ft

Sportfelszerelés Givova street póló + nadrág szett 30 6 900 Ft 207 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 108 1 400 Ft 151 200 Ft

Sporteszköz 4-es winner labda db 60 4 110 Ft 246 600 Ft

Sporteszköz 5-ös labda U17, U19, U15 db 24 6 340 Ft 152 160 Ft

Sportfelszerelés kifordítós jelölőmez kis méretű db 30 1 900 Ft 57 000 Ft

Sporteszköz 120*80 minikapu db 4 14 290 Ft 57 160 Ft

Sporteszköz 7 cm-es tányérbója szett 4 6 690 Ft 26 760 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (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)

Ált. iskola sportcsarnok Sportcsarnok 4 500 Ft 48 4 864 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Ált. iskola
sportcsarnok

A 13 év alatti gyermekek novembertől februárig az összes edzésüket a csarnokban tartják. Az idősebb UP-korosztályoknak a téli felkészülési
időszakban heti egy tornatermi edzésük van.

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb Utánpótlás szakmai
igazgató

Normál 60 12 48 000 Ft 13 440 Ft 737 280 Ft

Edző B 3343 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző C 7862 EKHO 32 10 40 000 Ft 8 000 Ft 480 000 Ft

Edző B 3343 EKHO 32 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző D 6918 EKHO 32 10 40 000 Ft 8 000 Ft 480 000 Ft

Edző D 6586 EKHO 32 10 40 000 Ft 8 000 Ft 480 000 Ft

Edző B 3343 Normál 48 12 72 000 Ft 20 160 Ft 1 105 920 Ft

Egyéb UP technikai vezető Egyéb 48 10 30 000 Ft 7 695 Ft 376 950 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

Utánpótlás szakmai igazgató Munkaviszonyban, részidejű foglalkoztatás keretében, UEFA B licenszes edzőként koordinálja az utánpótlás csapatok edzőinek a
tevékenységét, állandó módszertani felügyeletet gyakorol az edzők szakmai tevékenysége felett, valamint az utánpótlás technikai
vezetővel együtt intézi az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendőket.

UP technikai vezető Az U13-as korosztálytól kezdve közvetlen részvételével segít az edzőnek a mérkőzések során, ezen kívül az utánpótlás szakmai
igazgató irányítása mellett intézi az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendőket.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

B 3343 UEFA B U9 8 14

C 7862 Egyéb U11 8 16

B 3343 UEFA B U13 8 16

D 6586 Egyéb U7 8 16

D 6918 Egyéb U15 8 16

D 6918 Egyéb U17 8 16

B 3343 UEFA B U21 12 18

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 797 580 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 840 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 864 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 812 150 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 8 313 730 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

7 459 287 Ft 76 900 Ft 153 800 Ft 7 689 987 Ft 854 443 Ft 8 467 530 Ft 8 544 430 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

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

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 30 379 Ft 30 379 Ft 15 189 Ft 45 568 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 218 Ft 3 218 Ft 1 609 Ft 4 827 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 213 396 Ft 213 396 Ft 106 698 Ft 320 094 Ft

Utánpótlás-nevelés 153 800 Ft 153 800 Ft 76 900 Ft 230 700 Ft

Összesen 400 793 Ft  601 189 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A program jogi, pénzügy és számviteli, valamint egyéb adminisztratív teendőinek ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A program jogi, pénzügy és számviteli, valamint egyéb adminisztratív teendőinek ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A program jogi, pénzügy és számviteli, valamint egyéb adminisztratív teendőinek ellátása.

Utánpótlás-nevelés A program jogi, pénzügy és számviteli, valamint egyéb adminisztratív teendőinek ellátása.
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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: Dunavarsány, 2015. 09. 16.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gergőné Varga Tünde (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: Dunavarsány, 2015. 09. 16.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-23 15:37:25

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-23 15:38:08

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 13:43:22

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 11:24:52

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 20:36:00

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 19:42:49

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 19:04:39

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 19:55:24

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 20:22:16

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 19:53:55

Mellékletek

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

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)

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

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

Egyéb dokumentumok

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Dunavarsány, 2015. 09. 16.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 473 366 Ft 15 189 Ft 30 379 Ft 1 518 934 Ft 1 518 934 Ft 3 022 679 Ft 3 037 868 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 10 505 774 Ft 108 307 Ft 216 614 Ft 10 830 695 Ft 4 641 726 Ft 15 364 114 Ft 15 472 421 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

156 052 Ft 1 609 Ft 3 218 Ft 160 879 Ft 68 948 Ft 228 218 Ft 229 827 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

10 349 722 Ft 106 698 Ft 213 396 Ft 10 669 816 Ft 4 572 778 Ft 15 135 896 Ft 15 242 594 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 459 287 Ft 76 900 Ft 153 800 Ft 7 689 987 Ft 854 443 Ft 8 467 530 Ft 8 544 430 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 19 438 427 Ft 200 396 Ft 400 793 Ft 20 039 616 Ft 7 015 103 Ft 26 854 323 Ft 27 054 719 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 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)

alairasicimpeldany_1429796288.pdf Szerkesztés alatt, 635 Kb, 2015-04-23 15:38:08)
a68f0a2aaf9578216652f1b012848e03a6c1d78392f3f5327676475c65ddf8db

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

finanszirozas002_1430329369.jpg Szerkesztés alatt, 724 Kb, 2015-04-29 19:42:49) 5025159898bb42f1a8f346f15f67ceaabc884c39299e97cebefa679888edcb17

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozat2015.04._1430327079.jpg Szerkesztés alatt, 707 Kb, 2015-04-29 19:04:39)
2555cbcb4006169392c3bfa917cbfee4ad50640a77b7cd9749206a5679b9a6df

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

dtekivonat_1429796245.pdf Szerkesztés alatt, 740 Kb, 2015-04-23 15:37:25) b12d158c4bf589ab46f986ee2325f43f5e0c5f7d40d8c7efb4beac671d57604f

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

sfp8958_igszolg_1430126692.pdf Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2015-04-27 11:24:52) 2eb92eb2df1e29670f6c4bea2e943e6c8fab5a2b3123285a4a2e58cf978365a4

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

nav8958_1430221402.pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2015-04-28 13:43:22) 0cd5ab3687c9b60b40af27f471991a74f3b2bae1bf3aa87511be72933a231a28

dunavarsanyi_te_nav_labdarugas_1430039502.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-26 11:11:42)
f3a972b774f9146cd87d5ce3034298f5264b2d4b26ce6e025c1f0bb51d09d8f2

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

egyebnyilatkozat001_1430332560.jpg Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2015-04-29 20:36:00)
118b29fced1bc7bd4dd79a71664092bcc42f59271c6c44392c039cb3bf9b882e

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

uzemeltetesiszerzodes_1430330035.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 19:53:55)
f3974bc89357ae8a55b7a3c2df74de6676a8c76ac942ca771fe22431a1664f36

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

arajanlat001_1430330124.jpg Szerkesztés alatt, 762 Kb, 2015-04-29 19:55:24) ae82da65c7db5da534a61496b2c9ca47c9f388539a2f2a982f05a934b39c26f8

tervezoiepitmenyertekszamitas_1430314729.pdf Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-29 15:38:49)
6f0794637b7724ffc7a7c6aa6756617a8db0c6e8e7f2f0b6a236a921d14fbb32

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

vilagitas1001_1430331677.jpg Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 20:21:17) f9d0482b6f46dac630d93141fd04e1296b0a54186bf70e98ac58b0b28ccf38db

vilagitas2001_1430331713.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 20:21:53) 56a3fb3ad734290421c1144b23b054c875cb13597453cabd3b33706403e28a25

vilagitas3001_1430331736.jpg Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 20:22:16) 797b52bab7147c80fc4de0520c634ba0f13c96b6680fc93d7448cfb560bc7e02

sp01410000015042715360_1430151804.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-27 18:23:24)
b86a34ff91a6156376bc2c9c087bf3394a6171991a39e99d0efb755978fc7908

sp01410000015042715370_1430151817.pdf Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2015-04-27 18:23:37)
b01b50423851c463b42105459fda475d9abff62019c4aa5eba1aac437375d98b

sp01410000015042715390_1430151827.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-27 18:23:47)
fbccdae71fd952f920d9333500919afd835bf73c1be8f13c295eb88ea3162e18

sp01410000015042715391_1430151835.pdf Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2015-04-27 18:23:55)
b3bacc87bd3686733d05b359f290a29ae303f4831febbace7aa1dfc1a00bfb8a

sp01410000015042715400_1430151850.pdf Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-27 18:24:10)
107536cfd85221468a0d4a9efcdad74517aa8081a79a8e7e6d8ffc083c5cc6ed

sp01410000015042715401_1430151857.pdf Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2015-04-27 18:24:17)
ef903e123a728bb4037465437da616e53857c4449fd6b5203b592cd2ef273cdf

sp01410000015042715410_1430151866.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-27 18:24:26)
a005c9074ddc8b55ca8408f6add06ba0008e669dc5cfaee7d84b00c161b053bf
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Iktatószám: ki/JH01-08958/2015/MLSZ Dunavarsányi Torna Egylet
Ügyiratszám: be/SFP-08958/2015/MLSZ Dunavarsány
Ügyintéző: dr. Bozó Szilvia Halász Lajosné 24
E-mail: bozo.szilvia@mlsz.hu 2336
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Dunavarsányi Torna Egylet kérelmező (székhelye: 2336 Dunavarsány Halász Lajosné 24,
adószáma: 18669354-1-13, képviselője: Gergőné Varga Tünde) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve
annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Személyi jellegű
ráfordítások

1 473 366 Ft 30 379 Ft 15 189 Ft 1 518 934 Ft 1 518 934 Ft 3 022 679 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

156 052 Ft 3 218 Ft 1 609 Ft 160 879 Ft 68 948 Ft 228 218 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

10 349 722 Ft 213 396 Ft 106 698 Ft 10 669 816 Ft 4 572 778 Ft 15 135 896 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

7 459 287 Ft 153 800 Ft 76 900 Ft 7 689 987 Ft 854 443 Ft 8 467 530 Ft

Összesen: 19 438 427 Ft 400 793 Ft 200 396 Ft 20 039 616 Ft 7 015 103 Ft 26 854 323 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
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Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

Winner Platinum labda Sporteszközök 114 403 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

Labdatartó háló Sporteszközök 3 575 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

orvosi táska Sportegészségügyi eszközök 42 901 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

Pályavilágítás Pálya fűtve/világítva 10 669 816 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 10 830 695 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.

A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2015.04.29. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Beépített padok, szekrények és fogasok az új öltözőépületben megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében
eljárva nem támogatja;
A(z) Givova Vela szett megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Givova street póló nadrág megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Sportszár megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Kifordítós jelölő mez 2 színben megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Legea szett feliratozva (ing és nadrág) megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) jégzselé és fagyasztó megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) ragtapasz megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Nasara tape 5x500 megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
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ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 1 346 516 Ft támogatási összeggel 160 879 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Labdafogó háló és tartószerkezet megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) 96 férőhelyes mobil lelátó megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Eredményjelző megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Hangosító berendezés megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) Pályavilágítás megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 10 669 816 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 6 775 270 Ft támogatási összeggel 10 669 816 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utófinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Öltözőépület megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának utófinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 28 359 009 Ft támogatási összeggel 0 Ft összegre
csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
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Budapest, 2015.09.16.

 
dr. Vági Márton

főtitkár

A határozatot kapják:
1. Dunavarsányi Torna Egylet
2. Irattár
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