
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE

A kérelmező szervezet rövidített neve  MMSZ SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3872

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18519819-1-43

Bankszámlaszám  11702067-20002097-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1125  Helység  Budapest

Út / utca  Szarvas G. út  Házszám  58-60.

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1125  Helység  Budapest

Út / utca  Szarvas G. út  Házszám  58-60.

Telefon  +36 70 418 24 05  Fax  -

Honlap  www.maltai.hu  E-mail cím  toth.keve@maltai.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Vecsei Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 1 391 47 30  E-mail cím  vecsei@maltai.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Nagy Attila +36 20 955 44 91 nagy.attila@korrektbt.hu

Tóth Keve +36 70 418 24 01 toth.keve@maltai.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Romhány Se 2654
Romhány
Dió út
1

Hátrányos helyzetű gyerekek segítése, tehetségkutatás
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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 12 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0,14 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 98,4 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,5 MFt 21 MFt

Összesen 0 MFt 0,64 MFt 132,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 32,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 10,3 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 21 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0,5 MFt 44 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 23,5 MFt

Összesen 0 MFt 0,5 MFt 131,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 53,9 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 10,3 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 8 459 648 Ft 169 100 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

8 635 223 Ft 172 680 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 48 556 771 Ft 971 100 Ft

Általános képzés 812 161 Ft 16 200 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPHPM01-10645/2015/MLSZ

2015-08-06 23:00 3 / 24



Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2013-ban alapította meg a Máltai Szeretetszolgálat a Málta SE-t, azzal a céllal, hogy a Magyarországon élő hátrányos helyzetű gyerekeknek és kamaszoknak
szervezett körülmények között biztosítsa az egészséges időtöltést. A Máltai SE alapvető célja, hogy a városok, falvak telepi roma és a hátrányos sorsú gyermekinek
sportolási (labdarúgás-futsal)sporttevékenységet biztosítson. Tevékenységünk már 6 településen 140 utánpótláskorú játékost ér el. További 120 gyermek látogatja a
heti két alkalommal szervezett edzéseinket a hat településen. Egyesületünk az elmúlt 2 évben, a Magyar NB2-Felnőtt férfi futsal csapatot indított a bajnokságban,
amelynek egyik célja, megmutathassák magukat hivatalos bajnoki mérkőzéseken és, hogy a klub játékosai példát mutassanak azon gyermekeknek, akik a hátrányos
helyzetük vagy roma származásuk miatt egyébként nem nagyon tehetnék meg, hogy egyesületi keretek között sportolhassanak. Azért, hogy sportszakmai munka és
hitele is legyen a klub munkájának, ezért az egyesület szakmai irányítását UEFA licences edzők irányítják, és az edzői csapatunkat egyrészt a településeken, helyi
lakosokból próbáljuk kiválasztani természetesen szakmai szempontok figyelembe vételével. Fontos, hogy edzőink a szakmai megfelelés mellett szociálisan
érzékenyek legyenek, hiszen ebben az egyesületben több esetleges problémával is meg kell küzdeniük nap mint nap, hogy eredményesen is tudjon dolgozni.
Fontosnak érezzük továbbá, hogy a magyar és a nemzetközi labdarúgás egyik legnagyobb negatívuma a származások miatti előítéletek, és ezeknek a hangadása. A
Fair-Play szellem megtanítása, kialakítása minden sportolónak és vezetőnek ugyanolyan tanulási feladat, mint a labda átvételének oktatása és gyakorlatba való
átültetése. Hisszük, hogy ezt az átalakítást a kisgyermekeknél kell elkezdeni pl. egyesületi formában, amire nagyon jó példánk is van, mint ahogy Monor településen,
már több éve elkezdődött folyamat megmutatta, hogy az általunk heti több alakalommal megtartott foci edzéseken , már egyre több nem csak roma származású
gyermekek látogatják klub programjainkat, edzéseinket. Hisszük, hogy az általános piramis rendszer játékos orientált lépcsői, nincsenek kihasználva, pl. a
tömegesítési lehetőségek, eddig nem érték el az általunk képviselt társadalmi rétegben felnövő gyermekeket. Ezen a területben is megmutatkoznak nem csak a
focizni akaró gyermekek, hanem a tehetségek is, akiket szeretnénk a programjainkon keresztül akár akadémiai kluboknál megmérettetni. 

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

A 2015/16-os támogatási időszakban több beruházást is tervezünk, van ahol az önkormányzat jelenlétével biztosítva az önrészt, és van ahol a TAO források
lehetőségeivel nagyobb lehetőség nyílik. A beruházásainkat részben önkormányzati, részben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat saját területén kiviteleznénk. Terveink
szerint 2015-ben, Monor településen szeretnénk egy 20X40-s műfüves pályát létrehozni. A Monori roma telepen a beruházások már elkezdődtek, így öltöző és
zuhanyzó lehetőség már meg van, sőt egy közösségi klub építmény is rendelkezésre áll(amelyet a környékben lévő emberek használják is) így a rendszeres sport
lehetőséghez már csak egy sport pályára lenne szükség. Mivel az igazolt felnőtt és utánpótlás játékosaink mellett, 25 főnél több mint 7-10éves korú gyermeknek
tartunk rendszeresen edzést, ami egy saját használatú pálya, még több edzéslehetőséget biztosíthatunk. Szakmailag fontos a folyamatos edzés lehetősége. A
műfüves pályát az év minden időszakában tudnánk használni, a világítás segítségével akár késő estig. Kihasználtság szempontjából, délelőtt az iskolai testnevelést
tudnánk segíteni, kora délután pedig a szervezett sporttevékenységet működtetni. A hétvégi és az esti időpontokban városi futsal és futball bajnokságokat lehetne
szervezni a tömegsport támogatására. Az amatőr, szabadidejükben sportoló lakosok bevonását tudjuk elősegíteni, ami a település így a telepi roma és a hátrányos
sorsú gyermekek, fiatalok sportéletét irányítani. Szerencsések vagyunk egy oldalról, hiszen a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében kettő telepen van már műfüves
pálya, ahol megteremtődtek az edzések gyakorlati feltételei: 1. Gyulaj :20x40m /műfű 2. Tarnabod: 12x24m /műfű 3. Gyöngyös: 20x40m /torna csarnok 4. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A beruházási lehetőségeinket 1 éven belül szeretnénk befejezni. Természetesen a megítélt támogatás és annak realizálódásának függvényében. A projekt
megvalósításának időtartama: 2015 07- 2016 06.30. Szakmai feladatok ütemezése: Monori műfüves pálya építés: 2015.06.30- 2015.12.30. edzőtábor: 2015.06.30-
08.20. Bajnokságban való részvétel: 2015.08.25-2016.06.30. Futball és futsal tornákon való részvétel, azok szervezése és megrendezése 2015 június 30- 2016
junius30. edzőmérkőzések szervezése, részvétele 2015.05.30- 2016 06.30. Elméleti képzések játékosoknak, Edzőknek Belső Szakmai képzések 2015 május 30-
2016 junius30. Kapcsolat tartás az iskolákkal, önkormányzatokkal, szociális intézményekkel valamint, sport egyesületekkel. (Itt a sima működésről is írni kell.) 

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

Az Egyesület szakmai koncepciója a Puskás Ferenc idejében lévő (grund rendszerű) oktatási alapokat, a labdarúgás és a Futsal brazil modelljét veszi alapul.
Venancio Lopez a spanyol futsal válogatott szövetségi kapitánya egy interjúban kijelentette: „A futsal a legjobb eszköz a jövőbeli játékosok képzésére. A futsal, mint
sport, oktatási értéke a futball számára kulcsfontosságú, hiszen a kis területen lévő játék és a Bozsik Program kis területű mérkőzései összecsengenek a gyermekek
mérkőzésein. Az egyéni képzés "alapja" az utánpótlásunk szakmai programjának. Hogy ez a jó út, azt két ország bizonyítja a legjobban: Brazília és Spanyolország.
Ezekben az országokban a legfejlettebb a futsal gyermekkori alkalmazása. A pálya - méretéből eredően - gyorsabb gondolkodásra, és gyorsabb passzokra serkenti a
játékosokat, azaz rengeteg rövid, úgynevezett kényszerítő átadásra, és ezzel folyamatos helyezkedésre ösztökéli a játékosokat. Az edzők, mivel értik ezt a játékot,
állandóan fejlesztik a játékosok taktikai gondolkodásait. Ez nagyon fontos, mert ez által a játékosok sokkal hamarabb értik meg a labdarúgás törvényeit, és más
futballkultúrából érkező játékosoknál sokkal magasabb szinten lesznek. Majd amikor jön a nagypálya, ahol – hirtelen - rengeteg hely és sok-sok idő lesz a tanultak
végrehajtására. A futballban és a futsalban alkalmazott mozgások alig térnek el egymástól, ám egyúttal jótékony hatással is lehetnek egymásra. Aki futsalos, több
rövid passzt és sprintet vállal a nagypályán, de a nagypályás labdarúgásnál is felhasználhatjuk a kispályás gyakorlatokat. Hisszük, hogy elméletünk a Magyar
Labdarúgó Szövetség szakmaiságával megegyező. 

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

A Máltai Szeretetszolgálat rendszerét nem kívánjuk bemutatni, elkötelezettek vagyunk a szociális és származási nehézségekkel szembenéző magyarországi
lakossággal. Rendszerünk széles és komoly fejlesztési, közösségi eredményekkel bír, amelyet most kiszeretnénk terjeszteni a labdarúgás, futsal területére is.
Szakmailag az elmúlt két évet arra fordítottuk ,hogy bázist és megfelelő szakembereket találjunk programunkhoz. Látjuk, hogy ez a sport terület az, amely a leginkább
megtudja mozdítani a célzott lakosságot. Versenyhelyzet nincs, hiszen a profibb klubok egyike sem nyúl le az ilyen érzékeny területre. Bizton állíthatjuk, hogy csak mi
képviseljük magunkat, és a TAO segítsége számos eredménnyel gazdagíthatja a futball társadalmat. Célunk a hátrányos helyzetű gyerekek életkörülményeinek
javítása, a szervezett keretek közti szabadidő eltöltése, életpálya befolyásolása valamint a közösségformáló ereje. Széles körben építettünk ki iskolákkal és a
területeinkhez tartozó vonzáskörzetekkel lévő jó kapcsolatokat. Így ennek segítségét felhasználva szeretnénk első körben a gyermekek saját környezetben
ismerkedjenek meg a labdarúgás, futsal alapjaival megfelelő szakmai segítséggel. A legtehetségesebbeket, belső kiválasztási rendszerből kiemelve, szerepeltetni
megyei és vagy országos bajnokságban így perspektívát mutatni minden gyermek és szülő számára. Hisszük, hogy a nem felkeresett területeken is találhatóak
értékek a magyar labdarúgás számára, mint ahogy a nagy elődeink sem mindenki nagy városokban nevelkedtek. Ezen kívül a Málta SE labdarúgás programja,
szerves részét képezi a városok, falvak minden napi életének, fontos a helyi közösségszervezésben, a futball segítségével pozitívabb képet láthatnak a városról, falu
sportmarketingjében is. A szociálisan érintetteknek egy kapaszkodó lehetőség, hogy kiléphessenek, így képviselve családjukat, falujukat és nemzetünket. A Magyar
Labdarúgó Szövetség céljaival harmonizálnak törekvéseink, így a szövetségi célok, mint pl. a Grassroots eszközrendszerének építőkövei lehetünk, figyelembe véve a
helyi adottságokat. Valamint edzői stábunkat kötelezően a diploma elvégzésére kötelezzük, segítve a Máltai SE szakmai program magas szintű elvégzését!
Programunk szakmai és szociális felemelésével, az utánpótlásban részvevő gyermekek vitamin ellátását és egészségügyi (sportorvosi)rendszeres ellenőrzésére lesz
lehetőségünk. A fenti előnyöket össze tudjuk sűríteni pl. 1 hetes nyári edzőtáborba is.
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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)

Technikai vezető Edző Nem
releváns

Normál 80 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft

pályamunkás Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

pályamunkás Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

könyvelő Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 35 000 Ft 9 800 Ft 537 600 Ft

edző Edző Egyéb Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

Sportpszichológus Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

Kapus edző Edző Egyéb Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

pénztáros Egyéb Nem
releváns

Normál 50 12 40 000 Ft 11 200 Ft 614 400 Ft

Erőnléti és koordinációs edző Edző Egyéb Normál 100 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft

gyúró Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft

1270 120 1 085 000 Ft 303 800 Ft 16 665 600 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai vezető A csapat adminisztrációs és nem szakmai faladatainak ellátása.

pályamunkás A megépülő pályák állagmegóvása és karbantartása, felügyelete.

pályamunkás A megépülő pályák állagmegóvása és karbantartása, felügyelete.

könyvelő Az Egyesület könyvelése

edző A felnőtt futsal csapat irányítása

Sportpszichológus A hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik pszichológiai segítségnyújtása

Kapus edző A kapusok edzőmunkájának és az utánpótlás kapusok szakmai irányítása.

pénztáros Az egyesület pénzügyi feladatainak ellátása

Erőnléti és koordinációs
edző

A felnőtt és utánpótlás csapatok erőnlétért felelős, valamint az életkori sajátosságok figyelembevételével való mozgáskoordináció
fejlesztése, javítása.

gyúró Az NBNII-s futsal csapat gyúrása és rehabilitációs tanácsadás, felügyelet.

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)

8 205 952 Ft 84 596 Ft 169 100 Ft 8 459 648 Ft 8 459 648 Ft 16 834 700 Ft 16 919 296 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

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

kis busz db 1 9 500 000
Ft

9 500 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Defibrillátor CA100B AED db 2 520 000
Ft

1 040 000 Ft

Sportfelszerelések Futsal mez+nadrág szett 18 18 000 Ft 324 000 Ft

Sportfelszerelések melegítő db 18 15 000 Ft 270 000 Ft

Sportfelszerelések sétáló mez+nadrág szett 18 16 000 Ft 288 000 Ft

Sportfelszerelések futsal cipő pár 18 15 000 Ft 270 000 Ft

Sportfelszerelések edző mez+nadrág szett 18 10 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszközök labda futsal db 15 12 000 Ft 180 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

eü doboz db 1 5 000 Ft 5 000 Ft

Sportfelszerelések bolya, létra, rudak szett 2 10 000 Ft 20 000 Ft

12 077 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kis busz Az egyesület NB II-s csapatának és az utánpótlás csapatok szállítása. Indokolt a 2 db. mert egy mérkőzésre 12-14 fő mindig
utazik.

Defibrillátor CA100B AED Az edzéseken és mérkőzéseken bekövetkező nem várt esemény szakszerű segítségnyújtásának szükséges eszköze.

Futsal mez+nadrág A csapat egységes megjelenése

melegítő A csapat egységes megjelenése

sétáló mez+nadrág A csapat egységes megjelenése

futsal cipő A meglévő elhasználódott felszerelés cseréje.

edző mez+nadrág A csapat egységes megjelenése

labda futsal A meglévő elhasználódott felszerelés cseréje.

eü doboz Az edzéseken és mérkőzéseken bekövetkező nem várt esemény szakszerű segítségnyújtásának szükséges eszköze.

bolya, létra, rudak A meglévő elhasználódott felszerelés cseréje.

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)

8 376 190 Ft 86 352 Ft 172 680 Ft 8 635 223 Ft 3 700 810 Ft 12 249 680 Ft 12 336 032 Ft

be/SFPHPM01-10645/2015/MLSZ

2015-08-06 23:00 6 / 24



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U11 műfű egész 4,5 12

U13 műfű egész 4,5 12

U15 műfű egész 4,5 12

U19 műfű egész 4,5 12

U9 műfű egész 4,5 10

U7 műfű egész 4,5 10

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.

Tápiószentmárto Edzőcs. 2711
Tápiószentmárton
Bartók Béla út
5/a

2711 20X40 Bérelt 24 7 000 Ft 12

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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

U11 MMSZ Se 12 egyéb futsal UP

U13 MMSZ Se 12 egyéb futsal UP

U15 MMSZ Se 12 egyéb futsal UP

U19 MMSZ Se 12 országos futsal UP

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

U15 MMSZ SE 12 egyéb női futsal UP

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

U15 MMSZ Se 12 strandfoci
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz Futsal labda 4-s db 60 5 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz Futsal labda 3-s csom 30 6 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz bólya, rúd, létra szett 12 15 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz Futsal labda 3-s db 30 3 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz kis kapu pár 6 40 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés edző poló db 120 1 400 Ft 168 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág db 120 1 500 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 120 2 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés szerelés csom 65 15 000 Ft 975 000 Ft

Sportfelszerelés melegítő db 65 13 000 Ft 845 000 Ft

Sportfelszerelés sétáló pólo db 65 9 000 Ft 585 000 Ft

Sportfelszerelés sétáló nadrág db 65 8 000 Ft 520 000 Ft

Sportfelszerelés sétáló nadrág db 65 7 000 Ft 455 000 Ft

Sportfelszerelés futsal cipő pár 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft

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

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

Vitamin Multivitamin doboz 400 2 500 Ft 1 000 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Polar Team2&Teampro db 1 3 390 900 Ft 3 390 900 Ft

Újraélesztő készülék Defibrillátor CA100B AED db 1 520 000 Ft 520 000 Ft

Vitamin izotóniás ital (5 kg) doboz 50 9 000 Ft 450 000 Ft

Gyógyszer Eü doboz db 6 5 000 Ft 30 000 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)

Gyulaj Önkormányzat Műfüves pálya 5 000 Ft 28 12 1 680 000 Ft

Tarnabod Önkormányzat Műfüves pálya 4 000 Ft 56 12 2 688 000 Ft

Monor-Ilser Műfüves pálya 4 000 Ft 24 12 1 152 000 Ft

Gyöngyös Önkormányzat Sportcsarnok 0 Ft 8 12 0 Ft

Tatabánya Iskola Sportcsarnok 4 000 Ft 24 12 1 152 000 Ft

Pécs Önkormányzat Sportcsarnok 0 Ft 24 12 0 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Gyulaj Önkormányzat Az önkormányzat kedvezményes bérleti díjjal támogatja az Egyesületünk munkáját, amit a hátrányos helyzetű gyerekekért végzünk.

Tarnabod Önkormányzat Az önkormányzat kedvezményes bérleti díjjal támogatja az Egyesületünk munkáját, amit a hátrányos helyzetű gyerekekért végzünk.

Monor-Ilser Az tulajdonos kedvezményes bérleti díjjal támogatja az Egyesületünk munkáját, amit a hátrányos helyzetű gyerekekért végzünk.

Gyöngyös Önkormányzat Az önkormányzat kedvezményes bérleti díjjal támogatja az Egyesületünk munkáját, amit a hátrányos helyzetű gyerekekért végzünk.

Tatabánya Iskola Az iskola kedvezményes bérleti díjjal támogatja az Egyesületünk munkáját, amit a hátrányos helyzetű gyerekekért végzünk.

Pécs Önkormányzat Az önkormányzat kedvezményes bérleti díjjal támogatja az Egyesületünk munkáját, amit a hátrányos helyzetű gyerekekért végzünk.
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 3303 Normál 160 12 300 000 Ft 84 000 Ft 4 608 000 Ft

Edző sportedző CXB B 270 Normál 160 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

Edző Képzés alatt Normál 160 12 180 000 Ft 50 400 Ft 2 764 800 Ft

Edző Képzés alatt Normál 160 12 180 000 Ft 50 400 Ft 2 764 800 Ft

Edző Képzés alatt Normál 160 12 180 000 Ft 50 400 Ft 2 764 800 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

3303 UEFA B U15 20 12

sportedző CXB B 270 UEFA B U19 20 12

Képzés alatt Egyéb U11 15 12

Képzés alatt Egyéb U13 15 12

Képzés alatt Egyéb U15 10 20

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 958 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 5 390 900 Ft

Személyszállítási költségek 8 000 000 Ft

Nevezési költségek 3 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 6 672 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 15 974 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 500 000 Ft

Összesen 52 495 300 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)

47 100 103 Ft 485 568 Ft 971 100 Ft 48 556 771 Ft 5 395 197 Ft 53 466 400 Ft 53 951 968 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)

UEFA "B" továbbképzés 1 50 000 Ft

MLSZ Grassroots "C" 6 250 000 Ft

Sportmenedzser alap 1 500 000 Ft

MLSZ Futsal (edző) 4 600 000 Ft

Idegennyelvi képzés 2 200 000 Ft

1 600 000 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)

787 839 Ft 8 122 Ft 16 200 Ft 812 161 Ft 812 161 Ft 1 616 200 Ft 1 624 322 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 169 100 Ft 169 194 Ft 84 596 Ft 253 696 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

172 680 Ft 172 705 Ft 86 352 Ft 259 032 Ft

Utánpótlás-nevelés 971 100 Ft 971 136 Ft 485 568 Ft 1 456 668 Ft

Általános képzés 16 200 Ft 16 244 Ft 8 122 Ft 24 322 Ft

Összesen 1 329 080 Ft  1 993 718 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - 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 e 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 - 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 e 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 - 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 e 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.

Általános képzés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - 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 e 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: Budapest, 2015. 08. 06.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Vecsei Miklós (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: Budapest, 2015. 08. 06.
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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:

2015-04-29 19:12:52

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 12:27:03

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-29 08:41:12

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 19:34:24

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 13:41:49

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 13:09:00

Fájlok száma: 0

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)

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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: Budapest, 2015. 08. 06.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 8 205 952 Ft 84 596 Ft 169 100 Ft 8 459 648 Ft 8 459 648 Ft 16 834 700 Ft 16 919 296 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 8 376 190 Ft 86 352 Ft 172 680 Ft 8 635 223 Ft 3 700 810 Ft 12 249 680 Ft 12 336 032 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 376 190 Ft 86 352 Ft 172 680 Ft 8 635 223 Ft 3 700 810 Ft 12 249 680 Ft 12 336 032 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

47 100 103 Ft 485 568 Ft 971 100 Ft 48 556 771 Ft 5 395 197 Ft 53 466 400 Ft 53 951 968 Ft

Képzés 787 839 Ft 8 122 Ft 16 200 Ft 812 161 Ft 812 161 Ft 1 616 200 Ft 1 624 322 Ft

- ebből általános képzés 787 839 Ft 8 122 Ft 16 200 Ft 812 161 Ft 812 161 Ft 1 616 200 Ft 1 624 322 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 64 470 084 Ft 664 638 Ft 1 329 080 Ft 66 463 803 Ft 18 367 816 Ft 84 166 980 Ft 84 831 618 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)

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

alairasi_vecsei_1430130423.pdf Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2015-04-27 12:27:03) f7632d47ef8f88a1d8d28cdf66926226d140e5a58556fa6e4da55be169b9616b

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

kivonat_malta_20150429_1430327572.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-29 19:12:52)
6a037ffab10b351370aa86505722daa758e4fe94386cd22a53eb2394af7be8f2

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

igazgatasi_dij_1430328864.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 19:34:24) 54d3c51f95552b0f1d45800128bdcdced7b262267a6ce3b80d9121a1ef2773bf

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

mmsz_nav_20150715_1438152072.pdf Hiánypótlás melléklet, 320 Kb, 2015-07-29 08:41:12)
d77144682b81ae97ab5f325fe9a377841d8685bef8bdc77c6dec6fbabf8d3dae

kivonat_malta_20150429_1430327595.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-29 19:13:15)
6a037ffab10b351370aa86505722daa758e4fe94386cd22a53eb2394af7be8f2

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

finanszirozasi_terv_1430307709.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-29 13:41:49) d70dd34e00f966221b6fa8fa0fcc64c55514d294ac181534271fed1de9fc0511

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

metszet_mufu_1430132940.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-27 13:09:00) b8365dabe5378ef5625bdc9dd350ff98ae633dcb606b739c105964225821eb83
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