
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Petőfi DSZSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3857

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18809172-1-15

Bankszámlaszám  11744096-20008536-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4765  Helység  Csenger

Út / utca  Ady Endre út  Házszám  19-23.

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4765  Helység  Csenger

Út / utca  Ady Endre út  Házszám  19-23.

Telefon  +36 44 341 526  Fax  +36 44 341 526

Honlap  www.csengersport.hu  E-mail cím  csengercsarnok@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Moldvay János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 680 11 72  E-mail cím  csengerfutsal@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szilágyi Sándor +36 30 505 11 16 csengercsarnok@gmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

be/SFP-08367/2015/MLSZ

2015-12-01 12:15 1 / 25



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,2 MFt 0,7 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0,597 MFt 12,453 MFt 56,5 MFt

Egyéb támogatás 0,2 MFt 0,2 MFt 0,2 MFt

Összesen 1,497 MFt 13,853 MFt 58 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,3 MFt 1,1 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,6 MFt 1,2 MFt 3 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 1,6 MFt 25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,397 MFt 2,8 MFt 24 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,6 MFt 3 MFt

Összesen 1,497 MFt 7,3 MFt 58 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,997 MFt 7,1 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,5 MFt 1,2 MFt 3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 1 503 560 Ft 30 071 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

14 922 369 Ft 298 447 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 716 944 Ft 54 339 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 376 452 Ft 107 529 Ft

Általános képzés 609 137 Ft 12 183 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Petőfi DSZSE alakulása óta szervezi és koordinálja Csenger város és a kistérség diák, utánpótlás és szabadidősportját. Szorosan együttműködünk a Csenger FC-vel
és a környező települések sportegyesületeivel. A Petőfi DSZSE elsődleges célja a sportágfejlesztési programhoz igazodva a labdarúgás népszerűsítése és a
tömegesítés, a gyerekek sport irányába terelése, az egészséges életmódra nevelés. Rendszeresen szervezünk utánpótlás labdarúgó tornákat, szabadtéren és
teremben, fiúk és lányok részére. Az Egyesület kapocs szeretne lenni az iskolák és a futball clubok között. Kiemelt feladatnak tekintjük a legkisebbek (az óvodások)
bevonását a futball vérkeringésébe. Ebben az évben 14-16 2008-09-es születésű kisfiú és kislány járt heti rendszerességgel edzésekre. Közülük többen nyártól már a
Bozsik programban fognak szerepelni. Kiemelt feladatunknak tekintjük a futsal szakág fejlesztését, hiszen az elmúlt időszakban büszkén mondhatjuk, hogy mi lettünk
a "magyar futsal legkeletibb fellegvára". NB-II-es felnőtt csapatunk mérkőzéseit rendre 4-500 néző látogatja, a meccsekre 50 km-es körzetből érkeznek szurkolók.
Szervező és szakmai munkánkat az MLSZ is elismerte, hiszen 2015. február 25-én nálunk rendezte az U21-es válogatott Magyarország-Románia mérkőzését ahol
több mint 600 néző tombolt a a lelátókon. A Sportfejlesztési programunk segítségével szeretnénk az a tömegesítő tevékenységünket folytatni, a településen és a
térségben minél több gyereket a labdarúgás irányába terelni, megszerettetni és megismertetni velük ezt a nagyszerű játékot, valamint futsal szakágban folytatni a
2014-15-ben elkezdett munkát, kiépíteni a szatmári térség utánpótlás bázisát, valamint a felnőtt csapat NB-II-es pozícióját megerősíteni. Természetesen a Bozsik
Programban 2015-16-ban is aktívan részt kívánunk venni, ahol az elsődleges célunk a gyerekek számára az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtése, a
tehetségesebb játékosoknak pedig a térség kiemelt egyesületébe a Csenger FC-be irányítása. Teremlabdarúgóink és kisebb korosztályaink a Városi
Sportcsarnokban és a helyi Általános Iskola tornatermében valamint az intézmény multifunkciós pályáján tartják foglalkozásaikat, a nyári időszak edzéseinek és
mérkőzéseinek helyszíne a Városi Sportcentrum 2 füves pályája. 

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

Futsal edzéseink és mérkőzéseink állandó helyszíne a Városi Sportcsarnok, ami a térség sportéletének központja. A létesítmény a kor igényeinek megfelelő
infrastruktúrával rendelkezik, 6 db felújított öltözővel, zuhanyzóval, idén üzembe helyezett eredményjelző táblával, 500 fős lelátóval. Az épület 1992-ben került
átadásra. Sajnos a létesítmény parketta borítású küzdőtere az elmúlt időszak jelentős igénybevételének hatására olyan mértékben elhasználódott, hogy a felülete
teljes cserét igényel. Mivel a küzdőtéren NB-II-es felnőtt és utánpótlás mérkőzéseket rendezünk és bízunk benne, hogy az MLSZ is elégedett volt az U21-es
válogatott mérkőzéseken tapasztaltakkal így szeretnénk válogatott meccseket is rendezni, így elengedhetetlen a parketta cseréje. A közönség (mivel szerencsére telt
házas meccseket rendezünk) jobb kiszolgálása érdekében szeretnénk a Sportcsarnok elavult (fa deszkák betonra rögzítve) lelátóját kényelmesebbé és
színvonalasabbá tenni és kényelmes székeket felszerelni. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2014. július bajnoki nevezések, játékosok leigazolása, versenyengedélyek elkészítése, nyári felkészülés felnőtt futsal és utánpótlás futball, futsal futsal csapataink
számára. 2014. augusztus - november őszi bajnoki mérkőzések Bozsik Program, futsal bajnokságok 2014. december-2015. március téli teremtornák szervezése,
futsal bajnoki mérkőzések. Látványsport támogatási szerződések megkötése, támogatási igazolások 2015. január-március eszközbeszerzések, eredményjelző
cseréje. 2015. március - június tavaszi tornák, bajnoki mérkőzések Bozsik Program, futsal bajnokság, Városi Sportcsarnok munkálatainak elvégzése 2015. június
program lezárása, értékelése, elszámolás előkészítése, elkészítése. 

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

Egyesületünk sportfejlesztési programja az MLSZ által leírt szempontok maximális figyelembe vételével készült. Kiemelt szerepet kap a labdarúgás tömegbázisának
növelése, a gyerek mozgás, sport(azon belül a labdarúgás) irányába terelése, az egészséges életmód népszerűsítése. A Petőfi DSZSE kiemelt feladatának tekintik az
utánpótlás nevelés fontosságát, a gyerekek számára sportversenyek sportfoglalkozások szervezését, lebonyolítását. Az egyesületükbe leigazolt sportolók számára
szeretnénk megfelelő feltételeket biztosítani a sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. Nálunk minden kis srác számára nyitva az ajtó! Nem számít, hogy
tehetséges vagy nem, kövér vagy sovány, kicsi vagy nagy! Egy a lényeg szeressen és akarjon focizni. Sportfejlesztési programunk sarkalatos pontja a futsal szakág,
hiszen egyesületünk az előző évtől futsal szakosztályával a Nemzeti Bajnokság II. osztályában szerepel. Felnőtt csapatunk soha nem látott tömegeket mozgat meg a
szatmári kisvárosban. Hazai mérkőzéseinket rendszeresen 4-500 néző látogatja, aminek nagyon sok első osztályú csapat örülne. 2 évvel ezelőtti sportfejlesztési
programunk hatására elindítottuk a labdarúgó utánpótlás, a tavalyi programban elindult a futsal utánpótlás képzés, ezeket az irányvonalakat szeretnénk tovább vinni,
és remélhetőleg a minőségben is fejlődni. Labdarúgásban egyértelmű célunk a tehetséges játékosok felkutatása és a Csenger FC-be áramoltatása. Futsal szakágban
szeretnénk Magyarország legkeletibb fellegvárává válni és az utánpótlás nevelésünket olyan szintre hozni, minél több játékost adjunk a magyar futsalnak.hogy 

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

Társadalmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a játék és a mozgás megszerettetése a gyerekekkel. Örömteli
amikor a pályán focizó gyerekekre váró szülők is találkoznak egymással, kapcsolatokat építenek. Kiemelkedő társadalmi szerepe van NB-II-es felnőtt futsal
csapatunknak, hiszen az elmúlt évben a "futsal meccs" társadalmi eseménnyé nőtte ki magát. Mérkőzéseink nem csak a meccsről szólnak, hiszen 3-4 órás
programmal várjuk a sportcsarnokba kilátogató szurkolókat. Elő meccset rendezünk gyerekeknek, mérkőzése előtt fellép a város mazsorett csoportja és a
szünetekben is fellépők szórakoztatják a kilátogatókat. Mint már a programban leírtuk a futsal csapataink mérkőzéseit 4-500!! néző látogatja. A csapat folyamatos
témát biztosít a városban, ha nyer a "Csenger futsal" mindenki boldog és a csapat sikeréről beszél.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Felnőtt futsal csapat edző Edző UEFA B EKHO 80 12 66 353 Ft 13 271 Ft 955 483 Ft

Megyei bajnokság felnőtt
csapat edzői dííj

Edző Egyéb EKHO 40 12 33 177 Ft 6 635 Ft 477 749 Ft

gyúró Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 19 906 Ft 5 574 Ft 305 756 Ft

technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 19 906 Ft 5 574 Ft 305 756 Ft

szertáros Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 19 906 Ft 5 574 Ft 305 756 Ft

egészségügyi személyzet Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 19 906 Ft 5 574 Ft 305 756 Ft

könyvelő Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 19 906 Ft 5 574 Ft 305 756 Ft

320 84 199 060 Ft 47 774 Ft 2 962 013 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felnőtt futsal
csapat edző

NB-II-es felnőtt futsal csapatunk szakmai munkájának irányítása. Mivel a vártnál is sikeresebb csapatunk megnőttek az elvárások, ezért
szeretnénk egy szakképzett edzőt alkalmazni a csapat mellett - aki már el is végezte az MLSZ futsal edzői tanfolyamát. Így még
színvonalasabb és eredményesebb lehet a futsal városunkban

Megyei
bajnokság
felnőtt csapat
edzői dííj

Megyei felnőtt bajnokságban szereplő felnőtt futsal csapatunk szakmai munkájának vezetése, szorosan együttműködve az NB-II-es csapat
edzőjével

gyúró Felnőtt és U20 U17 csapataink mellett szeretnénk egy részmunkaidőben foglakoztatott gyúrót alkalmazni.

technikai vezető A megnövekedett elvárásoknak akkor tudunk megfelelni, ha egy technikai vezetőt alkalmazunk, aki egyesületünk igazolásait rendezi, és a
csapatok körüli teendőket szervezi.

szertáros A beszerzett sporteszközök, sportfelszerelések rendben tartásához és a szerelések mosásához szeretnénk egy szertárost részmunkaidőben
foglalkoztatni.

egészségügyi
személyzet

Bajnoki mérkőzéseinkre szükség van egy szakképzett ápolóra aki biztosítja a csapatok egészségügyi hátterét.

könyvelő Sportfejlesztési programunk megnövekedett könyvelési feladatokat vár el, ezért az eddig társadalmi munkában végzett könyvelési feladatok
ellátásra szeretnénk egy szakképzett könyvelőt alkalmazni rész munkaidőben.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 458 453 Ft 15 036 Ft 30 071 Ft 1 503 560 Ft 1 503 560 Ft 2 992 084 Ft 3 007 119 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

8 személyes kisbusz beszezése db 2 8 000
000 Ft

16 000 000 Ft

Honlap csengerfutsal.hu honlap üzemeltetés db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelések NB-II es felnőtt futsal csapat számára mez-nadrág-sportszár
garnitúra beszerzés

szett 40 15 000
Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelések Megyei felnőtt csapat felszerelés beszerzése szett 20 15 000
Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelések teremcipő 2 felnőtt csapat részére pár 40 20 000
Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelések Gála melegítő db 40 20 000
Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelések edző poló+nadrág szett 40 10 000
Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelések sípcsontvédő pár 40 2 500 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelések táska db 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelések kabát db 40 20 000
Ft

800 000 Ft

Sporteszközök futsal labda db 40 15 000
Ft

600 000 Ft

20 870 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

8 személyes kisbusz
beszezése

Korosztályos csapataink valamint felnőtt csapatunk utaztatásához szükségünk lenne 2 kisbusz beszerzésére.

csengerfutsal.hu honlap
üzemeltetés

Az egyesület mindennapjairól folyamatosan tájékoztatni szeretnénk városunk a térség lakosságát, valamint nagyszámú
közönségünket, ehhez szeretnénk egy szakértő képzett informatikai szakember szolgáltatásait igénybe venni.

NB-II es felnőtt futsal csapat
számára mez-nadrág-
sportszár garnitúra beszerzés

NB-II-ben szereplő felnőtt futsal csapatunk számára 2 garnitúra felszerelés vásárlása.

Megyei felnőtt csapat
felszerelés beszerzése

Megyei bajnokságban szereplő felnőtt futsal csapatunk számára 1 garnitúra felszerelés vásárlása.

teremcipő 2 felnőtt csapat
részére

NB-II-es és megyei felnőtt csapatunk játékosai részére teremcipő vásárlása.

Gála melegítő NB-II-es és megyei felnőtt csapatunk játékosai részére egységes melegítő vásárlása.

edző poló+nadrág edzéseken, mérkőzések előtti bemelegítésen használható pólók beszerzése

sípcsontvédő NB-II-es és megyei felnőtt csapatunk játékosai részére mérkőzésre sípcsontvédő vásárlása

táska NB-II-es és megyei felnőtt csapatunk játékosai részére a egységes táska vásárlása

kabát NB-II-es és megyei felnőtt csapatunk játékosai részére egységes kabát vásárlása mivel mérkőzéseink nagy része téli időszakban
van, a csapat egységes megjelenése szempontjából fontos.

futsal labda edzésekre, mérkőzésekre felnőtt futsal csapataink számára labda beszerzése

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

14 474 699 Ft 149 224 Ft 298 447 Ft 14 922 369 Ft 6 395 301 Ft 21 168 447 Ft 21 317 671 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

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

Sportcsarnok Sportcsarnok lelátói
székek felszerelése

2016-04-30 2016-06-30 2016-06-30 3 799 840
Ft

3 799 840
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Sportcsarnok lelátói székek
felszerelése

Futsal edzéseink és mérkőzéseink állandó helyszíne a Városi Sportcsarnok, ami a térség sportéletének központja. A létesítmény
a kor igényeinek megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, 6 db felújított öltözővel, zuhanyzóval, idén üzembe helyezett
eredményjelző táblával, 500 fős lelátóval. Az épület 1992-ben került átadásra. Sajnos a létesítmény parketta borítású küzdőtere
az elmúlt időszak jelentős igénybevételének hatására olyan mértékben elhasználódott, hogy a felülete teljes cserét igényel. Mivel
a küzdőtéren NB-II-es felnőtt és utánpótlás mérkőzéseket rendezünk és bízunk benne, hogy az MLSZ is elégedett volt az U21-es
válogatott mérkőzéseken tapasztaltakkal így szeretnénk válogatott meccseket is rendezni, így elengedhetetlen a parketta
cseréje.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület
alapján maximum

elszámolható nyers
beruházási érték

Sportcsarnok Sportcsarnok lelátói
székek felszerelése

Csarnokfelújítás 4765
Csenger
Ady Endre
út
19-23.

456/3 2000 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok

megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Városi Sportcentrum Nagy f.p. 4765
Csenger
Hunyadi út
2

1063/2 106*64 Egyéb 10 0 Ft 8

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 2 635 435 Ft 27 169 Ft 54 339 Ft 2 716 944 Ft 1 164 405
Ft

3 854 179 Ft 3 881 348 Ft

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-08367/2015/MLSZ

2015-12-01 12:15 8 / 25



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U20 CSENGER PETŐFI DSZ.SE U20 14 országos futsal UP országos futsal UP

U17 CSENGER PETŐFI DSZ.SE U17 14 országos futsal UP országos futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Csenger Petőfi DSZSE futsal U11 12 egyéb futsal UP

U13 Csenger Petőfi DSZSE futsal U13 12 egyéb futsal UP

U15 Csenger Petőfi DSZSE futsal U15 12 egyéb futsal UP

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés mez-nadrág sportszár garnitúra szett 60 7 962 Ft 477 720 Ft

Sportfelszerelés melegítő db 60 7 962 Ft 477 720 Ft

Sportfelszerelés teremcipő pár 50 6 635 Ft 331 750 Ft

Sportfelszerelés futball cipő pár 35 6 635 Ft 232 225 Ft

Sporteszköz futsal labda 3-as db 20 8 626 Ft 172 520 Ft

Sporteszköz futsal labda 4-es db 20 10 617 Ft 212 340 Ft

Sporteszköz futball labda 3-as db 15 6 635 Ft 99 525 Ft

Sporteszköz futball labda 4-es db 20 7 962 Ft 159 240 Ft

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

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

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

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

Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 3 318 Ft 25 10 829 500 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Városi Sportcsarnok Futsal korosztályos csapataink edzéseinek megtartásához a Városi Sportcsarnokot szeretnénk kibérelni.

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1460 EKHO 32 10 33 177 Ft 6 635 Ft 398 124 Ft

Edző 8126 EKHO 32 10 26 541 Ft 5 308 Ft 318 492 Ft

Edző 5738 EKHO 32 10 26 541 Ft 5 308 Ft 318 492 Ft

Edző 8113 EKHO 32 10 26 541 Ft 5 308 Ft 318 492 Ft

Edző 200000079 EKHO 24 10 19 906 Ft 3 981 Ft 238 872 Ft

Edző folyamatban EKHO 24 10 16 588 Ft 3 318 Ft 199 056 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1460 UEFA B U11 6 35

8126 Egyéb U20 5 16

5738 Egyéb U17 5 16

8113 Egyéb U15 4 14

200000079 UEFA A U13 4 14

folyamatban Egyéb U11 4 14
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 163 040 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 398 119 Ft

Nevezési költségek 46 447 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 53 083 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 829 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 530 825 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 791 528 Ft

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

Összesen 5 812 542 Ft

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

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

5 215 158 Ft 53 765 Ft 107 529 Ft 5 376 452 Ft 597 384 Ft 5 920 071 Ft 5 973 836 Ft
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Általános Képzés

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

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

MLSZ Futsal (edző) 1 400 000 Ft

MLSZ Grassroots "C" 2 300 000 Ft

Sportmenedzser alap 1 500 000 Ft

1 200 000 Ft

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

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

590 863 Ft 6 091 Ft 12 183 Ft 609 137 Ft 609 137 Ft 1 212 183 Ft 1 218 274 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 30 071 Ft 30 071 Ft 15 036 Ft 45 107 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

298 447 Ft 298 447 Ft 149 224 Ft 447 671 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 54 339 Ft 54 339 Ft 27 169 Ft 81 508 Ft

Utánpótlás-nevelés 107 529 Ft 107 529 Ft 53 765 Ft 161 294 Ft

Általános képzés 12 183 Ft 12 183 Ft 6 091 Ft 18 274 Ft

Összesen 502 569 Ft  753 854 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési program elkészítése, elektronikus pályázatkezelő rendszerbe feltöltése. Támogatás igazolások elkészítése,
közreműködés a támogatókkal való kapcsolattartásban.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program elkészítése, elektronikus pályázatkezelő rendszerbe feltöltése. Támogatás igazolások elkészítése,
közreműködés a támogatókkal való kapcsolattartásban.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program elkészítése, elektronikus pályázatkezelő rendszerbe feltöltése. Támogatás igazolások elkészítése,
közreműködés a támogatókkal való kapcsolattartásban.

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program elkészítése, elektronikus pályázatkezelő rendszerbe feltöltése. Támogatás igazolások elkészítése,
közreműködés a támogatókkal való kapcsolattartásban.

Általános képzés Sportfejlesztési program elkészítése, elektronikus pályázatkezelő rendszerbe feltöltése. Támogatás igazolások elkészítése,
közreműködés a támogatókkal való kapcsolattartásban.
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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: Csenger, 2015. 12. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Moldvay 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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Csenger, 2015. 12. 01.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Csenger, 2015. 12. 01.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 5 7 40%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 7 40%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 14 16 14%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 14 16 14%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 12 15 25%

Egyéb indikátorok

U7-9-11 futball 35 40 14%

U11-13 futsal 24 30 25%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 458 453 Ft 15 036 Ft 30 071 Ft 1 503 560 Ft 1 503 560 Ft 2 992 084 Ft 3 007 119 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 17 110 134 Ft 176 393 Ft 352 786 Ft 17 639 313 Ft 7 559 706 Ft 25 022 626 Ft 25 199 019 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 474 699 Ft 149 224 Ft 298 447 Ft 14 922 369 Ft 6 395 301 Ft 21 168 447 Ft 21 317 671 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 635 435 Ft 27 169 Ft 54 339 Ft 2 716 944 Ft 1 164 405 Ft 3 854 179 Ft 3 881 348 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 215 158 Ft 53 765 Ft 107 529 Ft 5 376 452 Ft 597 384 Ft 5 920 071 Ft 5 973 836 Ft

Képzés 590 863 Ft 6 091 Ft 12 183 Ft 609 137 Ft 609 137 Ft 1 212 183 Ft 1 218 274 Ft

- ebből általános képzés 590 863 Ft 6 091 Ft 12 183 Ft 609 137 Ft 609 137 Ft 1 212 183 Ft 1 218 274 Ft

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

Összesen 24 374 609 Ft 251 284 Ft 502 569 Ft 25 128 462 Ft 10 269 786 Ft 35 146 964 Ft 35 398 248 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (23 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)

petofidszsealairasminta.pd_1430212991.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-28 11:23:11)
64f8ad4fea5b8c1f20ad5a16a169e8083baebfe252f8589cb09c8dfe74bed17e

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

petofidszsefinanszirozasiterves_1430395793.pdf Szerkesztés alatt, 719 Kb, 2015-04-30 14:09:53)
2622c45c9b21f8697981bb78582fd27c34bc5d5aaad7fbf07e94c6ab7da436b2

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

petofidszsefinanszirozasiterves_1430395773.pdf Szerkesztés alatt, 719 Kb, 2015-04-30 14:09:33)
2622c45c9b21f8697981bb78582fd27c34bc5d5aaad7fbf07e94c6ab7da436b2

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

petofidszsebirosigikivonat2015-_1430213262.pdf Szerkesztés alatt, 1022 Kb, 2015-04-28 11:27:42)
8af9e0d2da3c89c5ca9491796c6a5182c0813764e2fd21bbd6702486dd57551d

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

szolgaltatasidijbesfp-8367-2015ml_1430214419.pdf Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2015-04-28 11:46:59)
507894405cf479368de990e6363875f6b10d366bfee8cfc3c831c31cab18f9c5

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

petofi_diak_es_szabadido_sportegyes_1430377201.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-30 09:00:01)
ab24fa88f03fbcad291a65883717c38d551e445690536f9896e594a41322389e

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hatosagiengedelynemepitesienged_1430212909.pdf Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2015-04-28 11:21:49)
b5c500d40e76130cc0bc93b8da4323c749f2572b851b5e3e107260b506ab8400

eme2014_1430221483.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-28 13:44:43) 940d5d18a1519e46b3fde183710f5b80021016f72a221b7f45dab086500198d2

tuv2014hu_1430221536.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-28 13:45:36) 387aa29e4e10925e1b3eeac6a29444c1d24fa849d3dc9ea53afd42cb24f43b0a

eme2014_1430251938.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-28 22:12:18) 940d5d18a1519e46b3fde183710f5b80021016f72a221b7f45dab086500198d2

tuv2014hu_1430251956.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-28 22:12:36) 387aa29e4e10925e1b3eeac6a29444c1d24fa849d3dc9ea53afd42cb24f43b0a

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

hatosagiengedelynemepitesienged_1429791052.pdf Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2015-04-23 14:10:52)
b5c500d40e76130cc0bc93b8da4323c749f2572b851b5e3e107260b506ab8400

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

petofidszsesportcsarnokhasznalat_1430232860.pdf Szerkesztés alatt, 739 Kb, 2015-04-28 16:54:20)
69765c53aab305d3303e44be393fdfa902b1887b5257f8137aa435d723552061

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

varosisportcsarnoktulajdonilap_1429791145.pdf Szerkesztés alatt, 639 Kb, 2015-04-23 14:12:25)
33fac729f0ba9d99e4a1810ccf35f6c197e97d3ba9db092b2f337cf17e729266

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

csenger-varosisportcsarnokkuzdo_1429791219.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-23 14:13:39)
a384a073c23fd75cacac266566914574b59138e8f89a51ffd7a03d14e4af08a6

arajanlatpetofidszse8szemelyes_1430212825.pdf Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2015-04-28 11:20:25)
41a612fe77ab4375b75767de6c2172e6fd10b6583bbbaaa413bd06e7ee243c14

ajanlatszekezes150427_1430221390.pdf Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2015-04-28 13:43:10)
23ecfbc75fd399dc548bac8ef0e842cf2a92ec77d7d8c2ca01781585bae30383

arajanlatpetofidszsecsengerspor_1430318409.jpg Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2015-04-29 16:40:09)
20fe75707cbfcf628868760eb1d101446fc5c5598de382035946a84eefef1b03

arajanlatesmuszakileirasinforma_1430251841.pdf Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2015-04-28 22:10:41)
a6d02b1f69ad0ae81926df78c4b594fc4fa9623f16b07f96a79aeb9e09bc5cf5

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlatesmuszakileiraspetofid_1430212880.pdf Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2015-04-28 11:21:20)
41a612fe77ab4375b75767de6c2172e6fd10b6583bbbaaa413bd06e7ee243c14

c2010_1430221426.pdf Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2015-04-28 13:43:46) 6bab75d7b0c29030481636e86125cf22456f95bdef099d7016defb0c0ba6f15c

arajanlatesmuszakileirasinforma_1430251858.pdf Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2015-04-28 22:10:58)
a6d02b1f69ad0ae81926df78c4b594fc4fa9623f16b07f96a79aeb9e09bc5cf5

csenger-varosisportcsarnokkuzdo_1429769293.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-23 08:08:13)
a384a073c23fd75cacac266566914574b59138e8f89a51ffd7a03d14e4af08a6
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