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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

MMSZ SE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nem releváns

Utánpótlás

Nem releváns

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

3872

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18519819-1-43

Bankszámlaszám

11702067-20002097-00000000

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 a felső rublikát választottam, de kiírja a hibakódot
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

1125

Város

Budapest

Közterület neve

Szarvas Gábor

Közterület jellege

út

Házszám

58-60

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1125

Város

Budapest

Közterület neve

Szarvas Gábor

Közterület jellege

út

Házszám

58-60

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 554 14 71

Fax

-

Honlap

www.maltai.hu

E-mail cím

kiss.david@maltai.hu

E-mail cím

vecsei@maltai.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Vecsei Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 942 17 39
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kiss Dávid

E-mail cím

+36 30 554 14 71

kiss.david@maltai.hu

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

Bp Kerék utcai tornaterem

Egyéb

1035
Budapest
Kerék uca
18-20.

hr.

20x40

Bérelt

12

20 000 Ft

12

Tarnabod

Kicsi mf.p.

3369
Tarnabod
Gazdakör utca
3

hr

15x30

Saját

100

0 Ft

12

Gyulaj

Kicsi mf.p.

7227
Gyulaj
utca
5

hr

20x40

Saját

100

0 Ft

12
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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

12 MFt

12 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

5 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

98,4 MFt

130,97 MFt

56 MFt

Egyéb támogatás

21 MFt

40 MFt

26 MFt

Összesen

132,4 MFt

187,97 MFt

82 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

32,8 MFt

5,76 MFt

10 MFt

Működési költségek (rezsi)

10,3 MFt

0 MFt

6 MFt

Anyagköltség

21 MFt

100 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

44 MFt

40 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

23,5 MFt

38,21 MFt

7 MFt

Összesen

131,6 MFt

183,97 MFt

35 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)

10 951 158 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 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
2013-ban alapította meg a Máltai Szeretetszolgálat a Málta Sportegyesületet, azzal a céllal, hogy az országban élő hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett körülmények között biztosítsa az
egészséges időtöltést. A Máltai SE alapvető célja, hogy a városok, falvak telepi roma és a hátrányos sorsú gyermekinek sportolási lehetőséget biztosítson. Tevékenységünk 6 településen több
mint 200 utánpótláskorú játékost ér el közvetlenül, közvetetten még több gyerek életmódja változott meg indulásunk óta. Egyesületünk az elmúlt 3 évben, NB2 felnőtt férfi futsal csapatot
versenyeztet, ahonnan idén két U17-es játékosunk meghívót kapott a Magyar Válogatott összetartására is. Egyesületünk szakmai irányítását UEFA licences edzők adják, de folyamatosan
neveljük ki a településeink célcsoportjából a fiatal edzőket, nevelőket is. Edzőink a szakmai megfelelés mellett szociálisan is érzékenyek, hiszen egyesületünk több mint Sportklub. A Máltai
Sportegyesület fő célja, hogy a sportot ötvözze az integrációval, ezért a szegregátumainkban dolgozó edzők, szorosan együttműködnek szociális munkásainkkal. Ezeket a programokat
Jelenlétnek hívjuk. Az átalakítást a kisgyermekeknél kezdtük Monoron, ahol a már több éve elkezdődött folyamat megmutatta, hogy a heti több alakalommal megtartott foci edzésen, már egyre
több nem roma származású gyermek látogatja a klub programjait, edzéseit.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2016/17-es szezonban négy műfüves kispályát terveztük építeni a helyszíneinkre. Ezek megvalósítása folyamatban van, a szükséges TAO forrást összegyűjtöttük hozzá. Jelen időszakban
két kivitelezést terveztünk. Két pályánkra szeretnék befedést, hogy a gyerekek télen, a hideg időszakban is tudjanak sportolni. Azt tapasztaltuk, hogy a téli időszakban a gyerekeknek
semmilyen pozitív élménye nincs az általunk biztosított sportolási lehetőségeken kívül, ezért az eddigi tornaterembérlések helyett megpróbálkozunk a pályáink lefedésével. Ez nagy beruházás,
de hosszú távon azt látjuk, hogy meg fogja érni, a gyerekek egészségügyi és sportéletére nagy hatással lesz, amihez minden bizonnyal tudunk majd támogatókat szerezni, akik biztosítják a
TAO forrást a kivitelezéshez.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjai sohasem szezonokban gondolkodnak, hanem több évre terveződnek. A Máltai SPortegyesület szervesen együtt dolgozik Magyarország egyik
legnagyobb segélyszervezetével, ezért a programjaink hasonlóan években - 5, 10 év - terveznek. A projekteknek így van értelme, a felnövekvő gyerekek kezét így tudjuk fogni akár egy
édesanya várandósságától egészen addig, míg a gyermek el nem végzi a középiskolát és munkába nem áll. Ez idő alatt a sport szerves részévé válik az életüknek, így segítve a társadalomba
való beilleszkedésüket.

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 Máltai Szeretetszolgálat 2013 augusztusában önálló sportegyesületet alapított, hogy a monori csapat országos bajnokságban is megmutathassa magát, a Máltai SE azóta az NB II-es futsal
bajnokságban szerepel. A máltai egyesület Monor után Tarnabodon, Gyulajon, Tatabányán, Pécsett Tiszaburán és Miskolcon is elindította labdarúgó programját. Az egyesületnek immár
kétszáznál is több játékosa van, de ennél sokkal több gyerek és felnőtt szokott rendszeresen megfordulni a pályákon. Az előző évek sikere után tavaly úgy határoztunk, hogy megpróbálunk
lehetőséget biztosítani a játékhoz azoknak is, akiknél nincs megfelelő minőségű futballpálya. Négy helyszínre terveztünk műfüves pályát, csupa olyan helyre ahol igazán szükség van rá.
Miskolc-Avas, Miskolc-Lyukóvölgy, Tiszabura és Monor. A szükséges növekedés a programjaink költségeiben is megjelenik, a felzárkózás eszközeként alkalmazott labdarúgó program
fenntartásához ma már több sportszervezőt és edzőket kell foglalkoztatni, az eredmények azonban egyértelművé teszik, hogy tovább kell menni a megkezdett úton. Sportprogramunkkal
megfelelünk a magyar labdarúgás irányainak és szakmaiságának, innovációinkat előadásokon és különböző szakami fórumokon mutatjuk be a szakmának, illetve a szociális szférának. A
példánkon több civil szervezet is elindult, akik hasonlóképpen a Máltai Sportegyesülethez, a sportot mint az integráció egyik lehetséges eszközét használják, és nevelnek föl további tehetséges
gyerekeket a társadalom számára.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A Jelenlét program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat válasza a leszakadásra. A nyomor- és cigánytelepeken végzett szociális munka a társadalom peremére szorult emberekért indult. Az
elmúlt tíz év során az ország számos településén kezdődött a szegénység csökkentését hatékonyan szolgáló Jelenlét program. Programjainkban a labdarúgás a szociális munka egy sajátos
eszköze. A monori romatelepen működő programunkban rendszeressé vált edzések során kiderült, hogy a sportnak olyan hatása van, amit a szociális munkások addig semmilyen más
eszközzel nem tudtak elérni. Az edzésekre az addig megközelíthetetlen tizenévesek is járni kezdtek, és a rendszeres focizás hónapok alatt megváltoztatta az életüket. A sport célt és
sikerélményt adott nekik, amit ezek a fiatalok korábban sem az iskolában, sem a családban nem kaptak meg. De a labdarúgás közösséget formált a kallódó kisgyerekekből is, és miután
bevezették, hogy edzésre csak azok járhatnak, akik megcsinálták a házi feladatot, az iskolai eredmények is számottevően javultak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

edző

Kategória

Képesíté
s

Edző

UEFA B

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Normál

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

40

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

40

12

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

edző

Beszerzés folyamatban

3303

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-05 11:06

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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)

Sporteszköz

labda

db

100

8 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

100

8 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

100

15 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

10

1 000 Ft

10 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz

egészségügyi láda feltöltve

db

7

5 000 Ft

35 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

50

1 400 Ft

70 000 Ft

Informatikai beruházás

projektor

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

5

200 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

sportzokni

db

200

1 400 Ft

280 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

100

3 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló/kocsi

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

db

8

15 000 Ft

120 000 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

2

450 000 Ft

900 000 Ft

Informatikai beruházás

kamera

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft

Személyszállítási eszköz

kisbusz (9 fős) új

db

1

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft
15 535 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

labda

A településeinken játszó csapataink felszerelését biztostanunk kell, ezeket központilag szerezzük be, és osztjuk szét.

cipő műfüves pályához

Az elősző szezonban felépített pályákon játszó játékosainknak biztosítjuk a cipőt.

edzőmelegítő

A futsalosok különböző kupáin játszó jétékosok felszerelése.

kapusnadrág

Az egységes megjelenéshez szükséges felszerelés.

egészségügyi láda feltöltve

Minden pályára szeretnénk elsősegély ládát, a baj esetére.

jelölőmez

A megvásárolt szettben szeretnénk a mérkőzéseket játszani.

projektor

A szakmai továbbképzéseinken szükséges eszköz, a jobb prezentációk kivitelezéséhez.

számítógép, laptop

Edzőink folyamatos tanulásához szükséges eszköz.

sportzokni

Sportolási kellék, a játékosaink nem tudják megvásárolni.

edző nadrág rövid

Sportolási kellék, a játékosaink nem tudják megvásárolni.

edző póló

Sportolási kellék, a játékosaink nem tudják megvásárolni.

labdatartó háló/kocsi

Sportolási kellék, a játékosaink nem tudják megvásárolni.

taktikai tábla

Sportolási kellék, a mérkőzések, edzések kelléke.

kapu 2x1 méter

Sportolási kellék, a mérkőzések, edzések kelléke.

eredményjelző (nem beépített)

Sportolási kellék, a mérkőzések, edzések kelléke.

kamera

Az edzések és mérkőzések felvételeit, edzőink folyamatosan elemzik, a játékosok számára új szakmai irányokat mutatnak be vele.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
kisbusz (9 fős) új

Indoklás
A vidéki helyszíneinkről a gyermekek szállításához szükséges jármű.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Válasszon

Típus

stiefel

Felhasználási
terület

Egyéb

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Irsz.: 1125
Város: Budapest
Közterület: Szarvas Gábor út
Házszám: 58-60.

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

Igen

10

200

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
10 841 647 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
109 512 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
10 951 158 Ft

Önrész (Ft)
4 693 353 Ft

Elszámolandó összeg
15 535 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
15 644 512 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

2017-12-05 11:06

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

2017-12-05 11:06
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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

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-05 11:06
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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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-05 11:06
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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

MAGYAR MÁLTAI SZ. SE U17

12

Futsal UP bajnokság

Futsal UP bajnokság

Aktív

U13

MÁLTAI SE U13

12

Futsal UP torna

Futsal UP bajnokság

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U7

Gyulaj

12

Futsal UP torna

Aktív

U9

Gyulaj

12

Futsal UP torna

Aktív

U11

Miskolc

12

Futsal UP torna

Aktív

U14

Miskolc

12

Futsal UP torna

Aktív

U11

Monor

12

Futsal UP torna

Aktív

U9

Monor

12

Futsal UP torna

Aktív

U14

Tarnabod

12

Futsal UP torna

Aktív

U13

Tiszabura

12

Futsal UP torna

Aktív

U13

Miskolc

12

Futsal UP torna

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-05 11:06

Versenyző neve
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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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-05 11:06

Versenyző neve
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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

2017-12-05 11:06

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi futsal
MAGYAR MÁLTAI SZ. SE U17 (N)

U17

12 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

MÁLTAI SE U13 (N)

U13

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Gyulaj (V)

U7

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Gyulaj (V)

U9

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Miskolc (V)

U11

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Miskolc (V)

U14

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Monor (V)

U11

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Monor (V)

U9

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Tarnabod (V)

U14

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Tiszabura (V)

U13

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Miskolc (V)

U13

12 fő

Futsal UP torna

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

7 000 000 Ft

Férfi futsal

7 000 000 Ft

16/17-ös csapatok korrekció

-6 500 000 Ft

Elvi támogatás

2017-12-05 11:06

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)

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

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)

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)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-05 11:06

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 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)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-05 11:06

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 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
0 Ft

2017-12-05 11:06

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-12-05 11:06

Feladat leírása
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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, 2017. 12. 05.

2017-12-05 11:06
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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 ingatlannyilvántartásba 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: Budapest, 2017. 12. 05.
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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 Vecsei Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sportegyesület (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sportegyesület (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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport 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: Budapest, 2017. 12. 05.

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

1 Hivatásos 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.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi 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
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:13:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:13:57
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:14:33
Feltöltés / Megtekintés

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-11 21:43:24
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:16:13

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-08-11 21:42:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:17:39
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:49:07
Feltöltés / Megtekintés

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés,
képzési terv)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:49:17

Kelt: Budapest, 2017. 12. 05.
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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

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

Mértékegység

Megjegyzés

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

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

10 841 647 Ft

109 512 Ft

0 Ft

10 951 158 Ft

4 693 353 Ft

15 535 000 Ft

15 644 512 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 841 647 Ft

109 512 Ft

0 Ft

10 951 158 Ft

4 693 353 Ft

15 535 000 Ft

15 644 512 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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

10 841 647 Ft

109 512 Ft

0 Ft

10 951 158 Ft

4 693 353 Ft

15 535 000 Ft

15 644 512 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 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_1493745237.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2017-05-02 19:13:57) 75468c43f884238423abdff78b7023bb90928b4b9b576db9b4c1e334507aa1db
Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)
hianypotlassal_1493747357.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 19:49:17) 20ce8e8c77a5132f0d58f26c80d8a7415df9fd6b58a5386f60d1ddefe01b2ac1
Egyéb dokumentumok
cipo.jp_1502480506.jpg (Hiánypótlás melléklet, 65 Kb, 2017-08-11 21:41:46) eaa908ca83d86fb76c3ea61a2ca32c767fac000779b76edc5546b95e3557c4c2
edzomelegito.jp_1502480511.jpg (Hiánypótlás melléklet, 169 Kb, 2017-08-11 21:41:51) 40de3cc09591c98d4977c5589de937bdbd2dae2cda3f686b0560d573eef151db
eredmenyjelzo.jp_1502480515.jpg (Hiánypótlás melléklet, 140 Kb, 2017-08-11 21:41:55) 83b249c718e55ae81b9ed1368dbfb02c53a9c5999f2adf023d9656f19f7c9784
labda.jp_1502480520.jpg (Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2017-08-11 21:42:00) 3395f6e7bdefdaad63622d9915433a072ee27c48a1e073cb9258334e71bbf963
notebook.jp_1502480525.jpg (Hiánypótlás melléklet, 105 Kb, 2017-08-11 21:42:05) 2299e4e28b1d37f8b6e076b8803be96aa374e96cc3958ce56c1d8018dec3ca0c
opelvivaroarlista_1502480532.pdf (Hiánypótlás melléklet, 664 Kb, 2017-08-11 21:42:12) 8a607732bc249ef388468eded367a1e0a1606dc02cd1c3cefd188e4cbd473f89
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmimaltaise_1493745330.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 19:15:30) bc129926e912fa35558ca3f0327eb0814579912f1f1daacc21a558f999eb9581
meghatalmazas_1493745373.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2017-05-02 19:16:13) 31b4364595724132effa50218ffaec3ab1928cbc9df29837b6a254f0c57403a7
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegbirosagi_1493745188.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2017-05-02 19:13:08) 94bbe17332e0eb76cb665082d991ad9605395db14a965137dcd51c0e795adb20
(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazolasidijmaltai_1493745312.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-05-02 19:15:12) a887588791a4f0da9858fbb642a4725399b49fc67d55d3595b2df15c933fb057
maltaiutalas_1502480604.pdf (Hiánypótlás melléklet, 30 Kb, 2017-08-11 21:43:24) 2b59146b146214f782e44d4f6354e40c3b67869f20e7f46a156dc91014514090
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
mmszse-koztartozasmentes2017.04_1493745273.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-05-02 19:14:33) 522b40e222a1f6018c86259c5186ebc5132aaa5b9dafa54ae69dd48ed680992d
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
magyarmaltaiszeretetszolgatatse_1493745459.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2017-05-02 19:17:39) 44459ffff788756eca2de3386d84a0a708a40b8977100f20960121adcd1b88f9
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hianypotlassal_1493747347.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 19:49:07) 20ce8e8c77a5132f0d58f26c80d8a7415df9fd6b58a5386f60d1ddefe01b2ac1
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