
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SZÖVETKEZETEK SPORTEGYESÜLETE

A kérelmező szervezet rövidített neve  SZÖVETKEZETEK SE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  836

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19850700-2-09

Bankszámlaszám  11738125-20030281-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4087  Város  Hajdúdorog

Közterület neve  Böszörményi  Közterület jellege  út

Házszám  85  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4087  Város  Hajdúdorog

Közterület neve  Tokaji  Közterület jellege  út

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 295 64 59  Fax  

Honlap  www.sportegyesulet.hajdudorog.hu  E-mail cím  kissmiklos05@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Pesel János

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 205 49 38  E-mail cím  kissmiklos05@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kiss Miklós +36 30 295 64 59 kissmiklos05@gmail.com

2017/18 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.

HAJDÚDOROGI SPORTPÁLYA Nagy f.p. 4087
Hajdúdorog
Böszörményi út
85

542 100*63 Egyéb 104 0 Ft 12

SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT
SPORTCSARNOKA

Edzőcs. 4087
Hajdúdorog
Petőfi tér
1

23 44*24 Bérelt 16 6 000 Ft 2

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS AMI TORNATERME

Edzőcs. 4087
Hajdúdorog
Tokaji út
5

3530 343420*10 Egyéb 40 0 Ft 12

SAROK ÚTI ÓVODA Edzőterület 4087
Hajdúdorog
Sarok utca
1

3434 12*6 Egyéb 16 0 Ft 10
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 3 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,888 MFt 1,71615 MFt 1,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 7,455 MFt 17,633492 MFt 16,3 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 1,14 MFt 0 MFt

Összesen 12,343 MFt 22,989642 MFt 20,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,668 MFt 4,415839 MFt 4,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,879 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 3,815 MFt 14,1 MFt 9,336 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 3,163692 MFt 4,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4,006 MFt 0,2 MFt 0,6 MFt

Összesen 9,368 MFt 22,879531 MFt 19,636 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

790 937 Ft 15 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 15 481 453 Ft 309 000 Ft

Általános képzés 69 799 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A program célja, megfelelő technikai, felszerelési háttérrel rendelkező, a fiatalok számára is vonzó labdarúgó sportegyesület fejlesztése, a Szövetkeztek Sportegyesülete labdarúgó utánpótlás
bázisának kialakítása, a csapatok versenyeztetésének biztosítása. A Hajdúdorog Város Önkormányzatától megállapodása alapján térítésmentes használatba kapta a város sporttelepét. Amely
megállapodást négyévente megújít. A létesítmény egy közepes állapotú, füves 100x62 m-es pályából áll, egy elhanyagolt salakos 44X22 m-es pályából, amit önerőből átalakítottunk füves
pályává, és egy 44x22 m-es bitumenes pályából, aminek a védőhálói tönkrementek, amit felújítottunk. A nagypálya labdafogói sajnos úgy lettek kialakítva fémből, 12 évvel ezelőtt, hogy a
labdákat hamar tönkreteszik. PE labdafogó hálóra cseréltük. A nagypálya melletti lelátók (beton lelátó állóhelyekkel) felújításra szorulnak. A lelátó tetőszerkezete hullámpala, amit cserélni
kellene. A klubház épületén 2005-ben pályázati forrásból javításokat végeztek, azonban azóta a folyamatos használat miatt állapota rohamosan romlik.A tető vízelvezető csatornáit és a
bitumenes tetőburkolás egy részét cserélni kellene. A sporttelep téglakerítése közepes állapotú, idővel a balesetveszély miatt le kell majd bontani. A nagypálya világítással rendelkezik, de a
villanyoszlopok statikai süllyedések miatt dőlnek. A kiigazításukat elvégeztük. A világítótestek régiek és nem működik mindegyik, cseréjük esedékes volt. Ezt a 2012/13-as TAO-ból lecseréltük
LED-re. A klubház, öltözők berendezése három évtizedes, amit a kornak megfelelőre kellene cserélni. Fűtése konvektoros, amikelhasználódtak. A meleg víz biztosítása villany boylerekkel
történik. A sporttelep 90%-át fű borítja, ennek karbantartást a megfelelő mértékben és időben nem tudjuk karbantartani a meglévő fűnyíró gépünkkel. Ezt a 2012/13-as TAO-ból megvásároltuk.
Az SE felnőtt csapata jelenleg a Hajdú-Bihar megye I. osztályban játszik. Jelenleg a 11. helyen áll 16 csapatból. Utánpótlás csapataink az U19, U16 és a Bozsik program keretében két-két U7,
U9, U11 és egy U13. Futsalban U17, U15, U13, U11 versenyzett a megyei bajnokságban. Az Bozsik-programban a hét utánpótlás csapat versenyeztetésének egy részét az 2016/2017
évadban megszerezhető társasági adó felajánlásokból biztosítottuk. 

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

--- 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2017 május-július - a jogszabály szerinti támogatási igazolások kiállítására vonatkozó eljárás lefolytatása - a lehetséges támogatókkal történő tárgyalások és egyeztetések - ifi- és felnőtt csapat
edzéseinek elkezdése július - UP és a gyermek csapatok edzéseinek elkezdése - új játékosok igazolása az UP csapatokba 2017. szeptember-2018. június - sportfelszerelések, sporteszközök
megvásárlása 2018. július - a támogatás elszámolása Projekt költségvetése a 2017/2018-es évadra - Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 

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

A megvalósítás eszközei: Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül. Az amatőr és szabadidős futball, a feltörekvő
szakágak sportolóinak számát kell növelni, Ugyanilyen fontos az is, hogy a futballt értő, szerető szurkolók, támogatók száma is nőjön, ezen keresztül nő a nézőszám, a klubokhoz tartozó
pártoló-tagok száma is, a labdarúgás támogatottsága, népszerűsége, eladhatósága és jövedelmezősége is. A tömegek mozgósítása, a figyelem felkeltése, korosztálytól függetlenül a tömegek
bevonása. A sportpálya füves és bitumenes pályáinak ingyenes használatának biztosítása a hét minden napján, mindenki számára 8-21 óráig. -Iskolai csapatok, tornák szervezése,
támogatása, népszerűsítése. -A lányok bevonása a játékba. -A szülők bevonása a szervezésbe. Amatőr bajnokságok szervezése: Az elszivárgó korosztályok védelme. Az amatőr bajnokságok
szervezettségének javítása. Strandlabdarúgás népszerűsítése és elterjesztése. Szenior labdarúgó torna szervezése. -Az utánpótlás nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása,
megteremtése. -A szervezett gyermekfutball kiépítése. -Az óvodai, iskolai programba minél több gyerek bekapcsolása. -Az iskolákból a tehetséges diákok kiválasztása évjáratonként, számukra
tehetséggondozás, fejlesztés biztosítása városi szinten. -Ezen gyerekek folyamatos bekapcsolása az egyesületi programokba. -A két hajdúdorogi általános iskola diákjainak beszervezése az
utánpótlás csapatokba, alsó tagozatos gyerekek leigazolása, akiknek három éve térítésmentesen edzést tartunk. -U7, U9, U11, U13 csapatok az OTP Bozsik-programban való szerepeltetése.
-U16, U19 indítása a megyei bajnokságban. -U11, U13, U15, U17 indítása a megyei futsal bajnokságban. -Gyermek labdarúgó tornák szervezése télen. -Sporteszközök, felszerelések
vásárlása a csapatok működéséhez, edzéséhez. Honlap fenntartása, működtetése. -2017-ban bent maradni a felnőtt csapattal a Megye I. bajnokságba. -Bérletek készítése, minél szélesebb
körben terjeszteni -Két felnőtt játékos beiskolázása edzői tanfolyamra. Továbbképzéseken részt venni. Az ez évi sportfejlesztési program a tavalyira építkezik, folytatja és újakkal bővíti. Például:
tömegesítés, tárgyi, személyi feltételek javítása, a létrehozott UP csapatok működtetése, a honlap működtetése. 

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

A mikrokörnyezetünkben a gyermekekben meglévő mozgásigény,labdaszeretet kiaknázható,amennyiben választ adunk a szülők által felvetett logisztikai problémákra, amennyiben szociális
érzékenységről teszünk tanúbizonyságot, amennyiben folyamatos játéklehetőséget biztosítunk a gyerekek részére. Szélesebb – pozitív - társadalmi hatásnak számít a gyermekek egészséges
életmódra nevelése, a preventív jellegű egészségmegóvás, a gyermekek értékítéletének helyes irányba terelése, a nem éppen szívderítő egyéb kihívások hatásának ellensúlyozása. A
labdarúgás csapatsportág révén nagy tömegeket tud megmozgatni, és mint a világon, Magyarországon is, a múltban és a jelenben, a legnépszerűbb sportágak szűk elitjének vezetője.
Rendkívül nagy az ebben rejlő lehetőség, hiszen rengeteg gyerekkel szeretethetjük meg a rendszeres testmozgást úgy, hogy örömmel, kedvvel végezzék, ne pedig kötelességből. A gyerekek
egészséges fejlődésének alapja kell, hogy legyen az állandó testmozgás,amely párosulva a közösségben kialakult erkölcsi normákkal biztos alapot teremthet a mindennapi élethez. Az első
számú szempont az egészséges fejlődés, és ebből alakulhat ki a versenysportra való felkészítés. A versenysportba bekerült fiatalok számára nagyon tisztes megélhetést biztosít, ami együtt jár
a társadalmi elismertséggel. A sportolók szórakozást, izgalmat, örömöt, egy felszabadult nemes érzés lehetőségét teremthetik meg a szurkolók számára. A sikeres szereplés megtölti a
stadionokat, lehetővé teszi a TV-közvetítéseket, megmozgatja a hirdetési piacot, vagyis befolyásolja a szórakoztatóiparon keresztül az egészségügyet, a gazdaságot, ami a legfontosabbak
egyike az emberi életnek. Gazdasági szempontból munkahelyeket teremt, biztosítja a szakembereinek a megélhetését, továbbképzését, valamint az adó- és járulékfizetésekkel hozzájárul az
állami, központi kasszához. Kockázatok: - A sportfejlesztési programunk kockázatát a jelenleg érvényben lévő támogatási kedvezmény váratlan visszavonásának esetén érzékelhetjük. - Ha
időben nem tudnak a vállalkozók támogatást utalni. - Az önkormányzat későn vagy nem tud támogatást utalni. Az egyesületi saját bevételekből nem lehet fenntartani a képzést, versenyeztetési
és szakember-megbecsültségi szintet, mint egy sikeres elbírálás esetén.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Berendezési eszköz öltöző pad db 41 27 000 Ft 1 107 000 Ft

1 107 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző pad Két régebbi és egy újonnan kialakított öltözőt komplex, a kornak megfelelő őltöző paddal rendeznénk be, ami szekrényt fogast, ülőrészt és cipőtartót
tartalmaz.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

768 027 Ft 7 909 Ft 15 000 Ft 790 937 Ft 338 973 Ft 1 122 000 Ft 1 129 909 Ft

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

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

0 Ft

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Nem

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

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

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

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

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Szövetkezetek Se U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 Szövetkezetek Se U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Szövetkezetek Se U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Szövetkezetek Se U7 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 SZÖVETKEZETEK SE U19 20 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 SZÖVETKEZETEK SE U16 25 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Szövetkezetek Se U13 24 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Szövetkezetek Se U11 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Szövetkezetek Se U11 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U17 SZÖVETKEZETEK SE U17 14 Futsal UP torna Futsal UP bajnokság Inaktív

U15 SZÖVETKEZETEK SE U15 14 Futsal UP torna Futsal UP bajnokság Inaktív

U13 SZÖVETKEZETEK SE U13 16 Futsal UP torna Futsal UP bajnokság Inaktív

U11 SZÖVETKEZETEK SE U11 11 Futsal UP torna U11 v. alatta Futsal UP bajnokság Inaktív

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U17 Szövetkezetek Se 14 Futsal UP bajnokság Aktív

U15 Szövetkezetek Se 14 Futsal UP bajnokság Aktív

U13 Szövetkezetek Se 16 Futsal UP bajnokság Aktív

U11 Szövetkezetek Se 11 Futsal UP bajnokság Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

be/SFPHPM01-16065/2017/MLSZ

2017-06-29 13:42 13 / 26



Férfi

Szövetkezetek Se U9 (N) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Szövetkezetek Se U9 (N) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Szövetkezetek Se U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Szövetkezetek Se U7 (N) U7 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

SZÖVETKEZETEK SE U19 (N) U19 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

SZÖVETKEZETEK SE U16 (N) U16 25 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Szövetkezetek Se U13 (N) U13 24 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Szövetkezetek Se U11 (N) U11 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Szövetkezetek Se U11 (N) U11 10 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 7 500 000 Ft

Férfi futsal

SZÖVETKEZETEK SE U17 (N) U17 14 fő Inaktív Futsal UP torna

SZÖVETKEZETEK SE U15 (N) U15 14 fő Inaktív Futsal UP torna

SZÖVETKEZETEK SE U13 (N) U13 16 fő Inaktív Futsal UP torna

SZÖVETKEZETEK SE U11 (N) U11 11 fő Inaktív Futsal UP torna U11 v. alatta

Szövetkezetek Se (V) U17 14 fő Futsal UP bajnokság 2 000 000 Ft

Szövetkezetek Se (V) U15 14 fő Futsal UP bajnokság 2 000 000 Ft

Szövetkezetek Se (V) U13 16 fő Futsal UP bajnokság 2 000 000 Ft

Szövetkezetek Se (V) U11 11 fő Futsal UP bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 8 000 000 Ft

 Férfi 7 500 000 Ft

 Férfi futsal 8 000 000 Ft

Elvi támogatás 15 500 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 90 13 000 Ft 1 170 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 10 7 000 Ft 70 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 90 16 000 Ft 1 440 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 60 3 800 Ft 228 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 90 17 000 Ft 1 530 000 Ft

Sportfelszerelés esőkabát db 90 6 000 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 90 5 500 Ft 495 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 60 4 500 Ft 270 000 Ft

Sporteszköz bosu labda db 10 60 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 21 000 Ft 21 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés sportzokni pár 60 2 500 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés kesztyű pár 24 5 500 Ft 132 000 Ft

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

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

Vitamin izotóniás ital liter 50 6 000 Ft 300 000 Ft

Vitamin vitamincsomag csom 20 10 000 Ft 200 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

MLSZ Sportcsarnok 6 000 Ft 12 3 216 000 Ft

Szent Bazil Oktatási Központ Sportcsarnok 6 000 Ft 16 2 192 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

MLSZ Az UP 11, 13, 15, 17 futsal csapatok bajnoki mérkőzések lejátszásához szükséges csarnokok bérleti díja.

Szent Bazil Oktatási Központ Az őszi- téli hónapokban az UP nagypályás és futsal csapatoknak szükséges a felkészüléshez.

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1507-01616 EKHO 64 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft

Edző TANC1419-01013 EKHO 24 10 35 000 Ft 7 000 Ft 420 000 Ft

Edző TANC1611-02580 EKHO 32 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző 7928 EKHO 32 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Egyéb adminisztrátor EKHO 40 12 37 000 Ft 7 400 Ft 532 800 Ft
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2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

adminisztrátor A megnövekedett utánpótlás létszám miatt szükséges alkalmazni a többlet feladatok ellátására.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1507-01616 MLSZ Grassroots C U11 8 22

TANC1507-01616 MLSZ Grassroots C U13 8 24

TANC1419-01013 MLSZ Grassroots C U17 2 14

TANC1419-01013 MLSZ Grassroots C U19 4 20

TANC1611-02580 MLSZ Grassroots C U16 6 25

TANC1611-02580 MLSZ Grassroots C U15 2 14

7928 MLSZ D U9 4 16

7928 MLSZ D U7 4 20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 7 346 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 500 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 500 000 Ft

Nevezési költségek 30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 93 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 408 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 980 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 880 800 Ft

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

Összesen 16 737 800 Ft

2017/18 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)

15 017 639 Ft 154 815 Ft 309 000 Ft 15 481 453 Ft 1 720 161 Ft 17 046 800 Ft 17 201 615 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

MLSZ Grassroots "C" 1 38 100 Ft

BOSU® 1 50 000 Ft

MLSZ Futsal (edző) 1 50 800 Ft

138 900 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

69 101 Ft 698 Ft 0 Ft 69 799 Ft 69 799 Ft 138 900 Ft 139 598 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 000 Ft 15 830 Ft 7 909 Ft 22 909 Ft

Utánpótlás-nevelés 309 000 Ft 309 641 Ft 154 815 Ft 463 815 Ft

Összesen 324 000 Ft  486 724 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az öltözők berendezésének elhelyezése, beszerelése, beállítása.

Utánpótlás-nevelés Az utánpótlás könyvelése, TAO-s pályázat kezelése.
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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: Hajdúdorog, 2017. 06. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pesel János (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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Hajdúdorog, 2017. 06. 29.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Pesel János (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SZÖVETKEZETEK SPORTEGYESÜLETE (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SZÖVETKEZETEK SPORTEGYESÜLETE (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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

Kelt: Hajdúdorog, 2017. 06. 29.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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: Hajdúdorog, 2017. 06. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 5 6 20%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 0 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

nézők száma fő átlag 140 150 7%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 20 22 10%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő futsal 14 16 14%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő futsal 14 16 14%

Egyéb indikátorok

torna rendezés 6 6 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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 768 027 Ft 7 909 Ft 15 000 Ft 790 937 Ft 338 973 Ft 1 122 000 Ft 1 129 909 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

768 027 Ft 7 909 Ft 15 000 Ft 790 937 Ft 338 973 Ft 1 122 000 Ft 1 129 909 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

15 017 639 Ft 154 815 Ft 309 000 Ft 15 481 453 Ft 1 720 161 Ft 17 046 800 Ft 17 201 615 Ft

Képzés 69 101 Ft 698 Ft 0 Ft 69 799 Ft 69 799 Ft 138 900 Ft 139 598 Ft

- ebből általános képzés 69 101 Ft 698 Ft 0 Ft 69 799 Ft 69 799 Ft 138 900 Ft 139 598 Ft

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

Összesen 15 854 767 Ft 163 422 Ft 324 000 Ft 16 342 189 Ft 2 128 933 Ft 18 307 700 Ft 18 471 122 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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)

hitlesitettalairasmintakissmikl_1493354490.jpg (Szerkesztés alatt, 477 Kb, 2017-04-28 06:41:30) d4bc7654024e33f05ba30477541446ed72f762fe081bd170f2a7e49467eb726f

alairasicimpeldany20130418_1492719355.jpeg (Szerkesztés alatt, 638 Kb, 2017-04-20 22:15:55) 17eab76d5dd1091fa34e86f6270b0b759ab5bf80f0d91e788357606a347c937f

Egyéb dokumentumok

arajanlatsportszerekre_eszkozokre_1498736543.pdf (Hiánypótlás melléklet, 249 Kb, 2017-06-29 13:42:23) d185485e0732cf1e4c50e5341674dfba23abecc4a9dc6e47e1071dea058020d0

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat001_1493404817.jpg (Szerkesztés alatt, 884 Kb, 2017-04-28 20:40:17) ff28d38141caf0fe139d5f4527f1b24c2d7d681958eb4c37ccfbdefee53e42ec

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

kivonatcegbirosag002_1493197941.jpg (Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2017-04-26 11:12:21) 284c582d465a9cbc9ab1174122d52f68857cc1e822162d68aa807e64793d210c

kivonatcegbirosag001_1493197956.jpg (Szerkesztés alatt, 690 Kb, 2017-04-26 11:12:36) e926f1d9b276bcf274093fae96b8e341713e82af39a648e681d550984a0747c4

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasiszolgaltatasidij_1493360795.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-04-28 08:26:35) cac13b65991ca6788d7770239c6c951d0cd8d904f7d69e18156ab37ea2ef799b

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

koztart_opten_kerelem_003_11065_201_1492719087.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-04-20 22:11:27) 15a4cb937482bf1f9d0adadcb7480dee7870f82757dd820818ff0182c67e9178

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

targyiberuhazaskoltsegterve_1493324156.pdf (Szerkesztés alatt, 555 Kb, 2017-04-27 22:15:56) 3f46d96ff3d06499db9590e0df721c33139581dc9ce849d760ec27f7f24475d2

targyiberuhazaskoltsegterve2_1493324163.pdf (Szerkesztés alatt, 547 Kb, 2017-04-27 22:16:03) e3d943825c9016cceb535aa6093d7db93edd1f5321c71b547fde2b642c8c77e6

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

targyiberuhazaskoltsegterve_1493324188.pdf (Szerkesztés alatt, 555 Kb, 2017-04-27 22:16:28) 3f46d96ff3d06499db9590e0df721c33139581dc9ce849d760ec27f7f24475d2

targyiberuhazaskoltsegterve2_1493324198.pdf (Szerkesztés alatt, 547 Kb, 2017-04-27 22:16:38) e3d943825c9016cceb535aa6093d7db93edd1f5321c71b547fde2b642c8c77e6

muszakitartalom_1493324232.jpg (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-04-27 22:17:12) 6309875a614f9a73c2b74dfd2ab577cc27f8890cb749a449537c9e5bcbdd0177

muszakitartalom2_1493324242.jpg (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-04-27 22:17:22) 6be9ca2a78c1d7d9a6d261ff253e4e0514c23a03a09068877c9e6a4e5056c0ac

be/SFPHPM01-16065/2017/MLSZ
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