
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  11744096-20008536-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4765  Város  Csenger

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  út

Házszám  19-23.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4765  Város  Csenger

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  út

Házszám  19-23.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

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

Honlap  www.csengerfutsal.hu  E-mail cím  csengerfutsal@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  dszsecsenger@freemail.hu

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
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 12,45 MFt 24,3 MFt 17,1 MFt

Egyéb támogatás 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Összesen 17,65 MFt 30,8 MFt 24,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5,2 MFt 4,7 MFt 6,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 1,2 MFt 4 MFt

Anyagköltség 6,2 MFt 20 MFt 9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,65 MFt 4 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,6 MFt 0,9 MFt 0,9 MFt

Összesen 17,65 MFt 30,8 MFt 24,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 7,1 MFt 5,2 MFt 5,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 3 MFt 4 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 1 729 949 Ft 34 599 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 862 104 Ft 97 242 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 977 992 Ft 119 560 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 253 854 Ft 105 077 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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. Idén jelentős felújításokon esik át mivel a Városi Kézilabda Club sportfejlesztési programjának köszönhetően kicserélik az elhasználódott parketta borítást a
a több helyen beázó tetőszerkezet is megújul. A közönség (mivel szerencsére telt házas meccseket rendezünk) jobb kiszolgálása érdekében szeretnénk a
Sportcsarnok világítását kicserélni modern nemzetközi mérkőzések megrendezésére is alkalmas led-es világításra cserélni. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016. július bajnoki nevezések, játékosok leigazolása, versenyengedélyek elkészítése, nyári felkészülés felnőtt futsal és utánpótlás futball, futsal csapataink számára.
2016. augusztus - november őszi bajnoki mérkőzések Bozsik Program, futsal bajnokságok 2016. december-2017. március téli teremtornák szervezése, futsal bajnoki
mérkőzések. Látványsport támogatási szerződések megkötése, támogatási igazolások 2017. január-március eszközbeszerzések, futsal bajnokságok 2017. március -
június tavaszi tornák, bajnoki mérkőzések Bozsik Program, futsal bajnokság, Városi Sportcsarnok munkálatainak elvégzése 2017. 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. 

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

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Felnőtt edző NB-II Edző Futsal edző EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 20 000 Ft 5 600 Ft 307 200 Ft

szertáros Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft

könyvelő Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft

egészségügyi személyzet Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 20 000 Ft 5 600 Ft 307 200 Ft

Felnőtt edző megyei Edző MLSZ
Grassroots
C

EKHO 40 12 30 000 Ft 6 000 Ft 432 000 Ft

280 72 230 000 Ft 54 000 Ft 3 408 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Felnőtt edző NB-II 127

Felnőtt edző megyei Beszerzés folyamatban...

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felnőtt edző
NB-II

NB-II-es bajnokságban szereplő felnőtt futsal csapatunk szakmai munkájának irányítása. Mivel a vártnál is sikeresebb csapatunkkal szemben
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

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.

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

egészségügyi
személyzet

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

Felnőtt edző
megyei

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

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 678 051 Ft 17 299 Ft 34 599 Ft 1 729 949 Ft 1 729 949 Ft 3 442 599 Ft 3 459 898 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)

Informatikai beruházás honlap fejlesztés db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter pár 1 300 000
Ft

300 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 1 50 000
Ft

50 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 50 000
Ft

50 000 Ft

Sporteszköz futsal labda db 40 15 000
Ft

600 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 30 000
Ft

30 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe db 3 10 000
Ft

30 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 3 30 000
Ft

90 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 2 10 000
Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 40 20 000
Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 40 3 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 40 20 000
Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 40 15 000
Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 40 12 000
Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 40 3 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 40 20 000
Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 5 10 000
Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 5 10 000
Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 40 6 000 Ft 240 000 Ft
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2016/17 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)

Sporteszköz mérkőzéslabda db 5 20 000
Ft

100 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 40 000
Ft

40 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

defibrillátor db 1 500 000
Ft

500 000 Ft

6 800 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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

kapu 3x2 méter Futsal csapataink által használt Sportcsarnokba 3x2 méteres kapu beszerzése

kapuháló 3x2 méter Mérkőzésháló beszerzése

egészségügyi láda feltöltve Alapvető egészségügyi feladatok ellátásához egy mentőládát szeretnénk beszerezni

számítógép, laptop A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátásához szeretnénk egy asztali számítógépet vásárolni.

nyomtató A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátásához szeretnénk egy nyomtatót vásárolni

futsal labda edzésekre, mérkőzésekre felnőtt futsal csapataink számára labda beszerzése

asztal bírói öltözőbe Szeretnénk a Nemzeti Bajnokságban egy modern öltözőben fogadni a játékvezetőket, ehhez elengedhetetlen a korszerű bútorzat

szék bírói öltözőbe Szeretnénk a Nemzeti Bajnokságban egy modern öltözőben fogadni a játékvezetőket, ehhez elengedhetetlen a korszerű bútorzat

öltöző szekrény A sportfejlesztési program során beszerzett felszerelések tárolásához szükségünk van szekrényekre.

taktikai tábla Az edzők számára szeretnénk taktikai táblákat beszerezni.

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

edző póló edzéseken, mérkőzések előtti bemelegítésen használható pólók beszerzése

edző nadrág rövid edzéseken, használható rövid nadrágok beszerzése

utazómelegítő NB-II-es és megyei felnőtt csapatunk játékosai részére melegítő vásárlása az egységes megjelenéshez.

mérkőzésgarnitúra NB-II-ben és megyei felnőtt bajnokságban szereplő futsal csapatunk számára 2+1 garnitúra felszerelés vásárlása.

széldzseki Őszi időszakban utazáskor egységes széldzseki vásárlása

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

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

utazókabát 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.

jelölőmez edzéseken és mérkőzéseken elengedhetetlen a jelölőmezek használata

kapusmez Kapusaink részére szeretnénk egységes felszerelést vásárolni.

kapusnadrág Kapusaink részére szeretnénk egységes felszerelést vásárolni.

törölköző Edzések, mérkőzések utáni tisztálkodáshoz szükséges a törölközők beszerzése
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

mérkőzéslabda Bajnoki mérkőzéseink megrendezéséhez szeretnénk jó minőségű labdákat beszerezni.

kompresszor szükséges egy kompresszor beszerzése.

defibrillátor Edzéseken és mérkőzéseken ma már elengedhetetlen eszköz egy újraélesztő készülék, szeretnénk megelőzni a bajt!

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

4 716 241 Ft 48 621 Ft 97 242 Ft 4 862 104 Ft 2 083 759 Ft 6 897 242 Ft 6 945 863 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

2017-01-20 2017-03-31 2017-04-01 3 600 000
Ft

Sportcsarnok sportcsarnok felújítása 2017-03-01 2016-05-31 2017-06-10 4 760 648
Ft

8 360 648
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

biztonsági kamerarendszer
(beépített)

A bajnoki mérkőzések nagy nézőszáma és a remélt korosztályos válogatott mérkőzések megrendezéséhez szeretnénk egy olyan
kamerarendszert kiépíteni ami az egész létesítményt látja és 100%-os biztonságot ad a Sportcsarnokba kilátogató nézőknek és
sportolóknak.

sportcsarnok felújítása A közönség (mivel szerencsére telt házas meccseket rendezünk) jobb kiszolgálása érdekében szeretnénk a Sportcsarnok
világítását korszerűsíteni, modern nemzetközi mérkőzések megrendezésére is alkalmas led-es világításra cserélni.

2016/17 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

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

Csarnokfelújítás 4765
Csenger
Ady Endre
út
14

456/3 Bérelt

Sportcsarnok sportcsarnok
felújítása

Csarnokfelújítás 4765
Csenger
Ady Endre
út
14

456/3 2000 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 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

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem
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2016/17 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. 5 798 652 Ft 59 780 Ft 119 560 Ft 5 977 992 Ft 2 561 996
Ft

8 480 208 Ft 8 539 988 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 12 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U20 CSENGER PETŐFI DSZ.SE U20 12 futsal UP torna futsal UP bajnokság Aktív

U17 CSENGER PETŐFI DSZ.SE U17 12 futsal UP torna futsal UP bajnokság Aktív

U15 CSENGER PETŐFI DSZ.SE U15 12 futsal UP torna futsal UP torna Aktív

U13 CSENGER PETŐFI DSZ.SE U13 12 futsal UP bajnokság futsal UP torna Aktív

U11 CSENGER PETŐFI DSZ.SE U11 12 futsal UP torna U11 v. alatta futsal UP torna Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz futsal labda db 30 10 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 60 5 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 60 2 500 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 1 30 000 Ft 30 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2016/17 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 2 500 Ft 40 10 1 000 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Városi Sportcsarnok Futsal csapataink edzéseinek megtartásához a Városi Sportcsarnokot használjuk

2016/17 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 beszerzés alatt EKHO 40 10 40 000 Ft 8 000 Ft 480 000 Ft

Edző TANC1518-01843 EKHO 40 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

Edző 579 EKHO 40 10 25 000 Ft 5 000 Ft 300 000 Ft

Edző 6099 EKHO 40 10 25 000 Ft 5 000 Ft 300 000 Ft

Edző beszerzés alatt EKHO 40 10 25 000 Ft 5 000 Ft 300 000 Ft

Edző 1460 EKHO 60 10 60 000 Ft 12 000 Ft 720 000 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

beszerzés alatt Futsal edző U20 4 12

TANC1518-01843 MLSZ Grassroots
C

U17 4 12

579 UEFA A U15 4 12

6099 MLSZ D U13 4 12

beszerzés alatt MLSZ Grassroots
C

U11 4 12

1460 UEFA B U13 6 14
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 020 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 460 000 Ft

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

Összesen 5 680 000 Ft

2016/17 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)

5 096 238 Ft 52 539 Ft 105 077 Ft 5 253 854 Ft 583 762 Ft 5 785 077 Ft 5 837 616 Ft

be/SFPHPM01-11367/2016/MLSZ

2016-08-26 11:45 17 / 26



Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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 34 599 Ft 34 599 Ft 17 299 Ft 51 898 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

97 242 Ft 97 242 Ft 48 621 Ft 145 863 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 119 560 Ft 119 560 Ft 59 780 Ft 179 340 Ft

Utánpótlás-nevelés 105 077 Ft 105 077 Ft 52 539 Ft 157 616 Ft

Összesen 356 478 Ft  534 717 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.
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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, 2016. 08. 26.
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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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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, 2016. 08. 26.
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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)

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

Egyéb dokumentumok

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

Az 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, 2016. 08. 26.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 678 051 Ft 17 299 Ft 34 599 Ft 1 729 949 Ft 1 729 949 Ft 3 442 599 Ft 3 459 898 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 10 514 893 Ft 108 401 Ft 216 802 Ft 10 840 096 Ft 4 645 755 Ft 15 377 450 Ft 15 485 851 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 716 241 Ft 48 621 Ft 97 242 Ft 4 862 104 Ft 2 083 759 Ft 6 897 242 Ft 6 945 863 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 798 652 Ft 59 780 Ft 119 560 Ft 5 977 992 Ft 2 561 996 Ft 8 480 208 Ft 8 539 988 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 096 238 Ft 52 539 Ft 105 077 Ft 5 253 854 Ft 583 762 Ft 5 785 077 Ft 5 837 616 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 17 289 182 Ft 178 239 Ft 356 478 Ft 17 823 899 Ft 6 959 466 Ft 24 605 126 Ft 24 783 365 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 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_1458734652.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2016-03-23 13:04:12)
64f8ad4fea5b8c1f20ad5a16a169e8083baebfe252f8589cb09c8dfe74bed17e

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

petofidszsesportfejlesztesiprogr_1461334554.pdf (Szerkesztés alatt, 702 Kb, 2016-04-22 16:15:54)
46b3ae830312374a86bfd3f7571f75b3b5e3cb5bde9266fbf96a0ba8b6700f09

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

petofidszsesportfejlesztesiprogr_1461334565.pdf (Szerkesztés alatt, 702 Kb, 2016-04-22 16:16:05)
46b3ae830312374a86bfd3f7571f75b3b5e3cb5bde9266fbf96a0ba8b6700f09

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

petofidszsebirosagikivonat2016._1461265618.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-21 21:06:58)
efb6d48636eb1d81e9c09a07b8068a21c4756326ae67eba42f52fd4a1169a333

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

besfp-11367-2016-mlszszolgdij_1461333934.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-22 16:05:34)
a927dc599378e3ae702e20bca5ceb69e88710869899cafd595179152051812a0

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

petofidszsenavkoztartozasmentes_1460207176.pdf (Szerkesztés alatt, 654 Kb, 2016-04-09 15:06:16)
87430410528b6897bd3d046fbd663cdf34f7498634d40f65fd200d2a58078cec

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

akertmellekletnemrelevans_1461334090.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2016-04-22 16:08:10)
b7f080a006596e62ef13766b1527e752becfed8b8c2f144a4c487d2db37e22ef

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

hatosagibizonyitvanynemepitesie_1461583057.pdf (Szerkesztés alatt, 518 Kb, 2016-04-25 13:17:37)
92fa3c45025c6ed2274b078a3ce1424e45992127a959e91b9752c4e8cf1e865b

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

megallapodasvarosisportcsarnokha_1461583159.pdf (Szerkesztés alatt, 704 Kb, 2016-04-25 13:19:19)
1bfa03fb0e862f1592158b9d4aacc999d6327e154851410629c7510ed3c3ee61

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

csengervarosisportcsarnok456-3t_1461058312.pdf (Szerkesztés alatt, 530 Kb, 2016-04-19 11:31:52)
def739d6662d32625e49e59fd884158f93b6922782d75c7cef8b34fcf0d6b035

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

arajanlatsportfelszereles_1472193446.pdf (Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2016-08-26 08:37:26)
3ef858a66c8e7f341372366c68621b1f24a7905762ef7ce7941de05f038e71b2

arajanlatesmuszakileirasinforma_1461521387.pdf (Szerkesztés alatt, 558 Kb, 2016-04-24 20:09:47)
7810d32050c75e2bc86d4573759775e42df360e29531473004a3e49b3f9f760a

arajanlatvarosisportcsarnokkamer_1461824504.pdf (Szerkesztés alatt, 661 Kb, 2016-04-28 08:21:44)
adccb7983da542d7b72e4956c5352c5998ff5b82625850690017e66e6631cd0a

sportcsarnokledvilagitasarajanla_1461959359.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2016-04-29 21:49:19)
71546499946718974abf90952135f512bbe2165834219b871f8b3b38b0a54c4b

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlatsportfelszereles_1472193474.pdf (Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2016-08-26 08:37:54)
3ef858a66c8e7f341372366c68621b1f24a7905762ef7ce7941de05f038e71b2

arajanlatesmuszakileirasinforma_1461521395.pdf (Szerkesztés alatt, 558 Kb, 2016-04-24 20:09:55)
7810d32050c75e2bc86d4573759775e42df360e29531473004a3e49b3f9f760a

muszakileirassportcsarnokkamerar_1461824517.pdf (Szerkesztés alatt, 1003 Kb, 2016-04-28 08:21:57)
6a6275498b1761f7bdea8cc728764f715f168cd75350c99288190ee2888d1906

csarnokledelonyeesmuszakileira_1461959373.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 21:49:33)
9970b79c1c108538d4203b4d68dc0d84573d468d5e017d4e187d31fda32e4bfb
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