
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csengersimáért Közhasznú Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csengersimáért Egyesület

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  1695

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19210269-2-15

Bankszámlaszám  67600188-16303182-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4743  Város  Csengersima

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  62  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4743  Város  Csengersima

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  62  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 44 520 112  Fax  +36 44 520 112

Honlap  www.csengersima.hu  E-mail cím  roland1213@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Volkán Roland

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnökhelyettes

Mobiltelefonszám  +36 20 517 76 01  E-mail cím  roland1213@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Volkán Roland +36 20 517 76 01 roland1213@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

sportpálya Nagy mf.p 4743
Csengersima
Kodály Köz 
11

0107/7 110X60 Bérelt 68 1 500 Ft 8
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0,2 MFt 0,2 MFt 0,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,5 MFt 7,5 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 3,7 MFt 7,7 MFt 0,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt

Anyagköltség 1 MFt 2 MFt 3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Összesen 4,4 MFt 5,4 MFt 6,4 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 257 588 Ft 5 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

464 385 Ft 8 764 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 544 835 Ft 28 601 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 4 563 572 Ft 90 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk felnőtt futball tevékenységét, 16 év után, az Önök támogatásával sikerült újra elindítani.Ezt most szeretnénk tovább fejleszteni, minden eszközzel ami rendelkezésünkre áll.
Ehhez szeretnénk még támogatást kérni. Legfőképpen utánpótlás vonalon szeretnénk csapatokat elindítani ez számunkra a legfontosabb a gyermekek és az utánpótlás korosztályos
folytonosságának kiépítése. Sajnos sport létesítményünk elavult, ezt szeretnénk versenyzésre alkalmasabbá tenni, egyelőre ideiglenesen megfelelő az állapota. A pályánkat sikerült kerítéssel
bővíteni, amelyhez a támogatást ezúőton is köszönjük szépen ez az MLSZ szabványoknak megfelelő . Szeretnénk buszt vásárolni idén, hogy alkalmas legyen a csapataink szállítására. A
Bozsik programokon változatlanul szereplünk, U7,U9,U11,U13 korosztályainkkal. Szeptembertől szeretnénk futsal csapatokat indítani. Ehhez viszont nagyon fontos lenne, hogy segítséget
kapjunk. Kérjük ezért pályázatunk támogatását. 

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

Öltözőnket szeretnénk felújítani, ezen kívül 19-21 személyes kisbuszt szeretnénk vásárolni csapatainknak. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016. július 1 - 2017. június 30. közötti időszakra tervezzük sportszervezet fejlesztési programunkat. 2016. július- augusztus: korosztályonkénti toborzás szervezése. A már meglévő U7, U9,
U11, U13, U16 csapatainkhoz labda rúgok leigazolása, egyesületünkben való szerepeltetése Általános iskolánk elég nagy vonzás körzettel bír. A környező települések közül csak itt működik
felső tagozatos oktatás. Gyerek létszámból tervezzük feltölteni utánpótlásunkat. További 20-25 labdarúgó leigazolása. 2016. szeptember –november Felnőtt csapat bajnoki mérkőzéseken
részvétel, hetei 3 edzés megtartása.Gyermek csapatok számára rendszeres edzésmunka életkori sajátosságoknak megfelelő edzésszámmal, Bozsik Program körzeti tornáin való részvétel. Év
végi leltár, negyedéves elő 2016. december - 2017. március: Felkészülési időszakban csapataink számára a helyi iskola torna termében edzések és tornák szervezése. A tornák szervezését
korosztályonként tervezzük a téli és tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó jeles napokon. Felnőtt és ifjúsági csapatainkat benevezzük a közeli fehérgyarmati Városi Terem labdarúgó bajnokságra.
2017. március - június. közötti időszakban felnőtt bajnoki mérkőzések lejátszása, gyermek labdarúgók szabadtéri foglalkozásainak megtartása tavaszi tornákon való részvétel. Pályázat
adminisztrációja negyedéves jelentés pályázati elszámolás elkészítése. Eszközök és felszerelés leltár. Pályázat lezárása: Szakmai és pénzügyi beszámoló 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 programja szervesen kapcsolódik a Labdarúgó Szövetség stratégiájához. Elsődleges célunk a sport és egészséges életmód népszerűsítése. Fiatalok hasznos szabad idő
eltöltésének biztosítása, tehetségek felkutatása- nevelése- versenyeztetése. Távlati céljaink között szerepel utánpótlás nevelő kis központ kialakítás, együttműködés kialakítása valamelyik
magasabb osztályban szereplő labdarúgó csapattal. Szeretnénk nebulóink közül példaképet állítani sportolóink elé. Tudjuk, hogy az aktív sportélet, megtartó erővel is bírhat egy település
ifjúságára nézve, így minden szempontból kulcs fontosságú. Célunk, hogy minden korosztályhoz szakképzett edzőt tudjunk állítani, valamint megfelelő tárgyi és infrastrukturális feltételeket
biztosítsunk számukra. 

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

Minden Gyermek személyiségfejlődése szempontjából elengedhetetlen, a különböző sportok tanulása, a csapatjátékok szeretete, amely megtanítja, hogy minden kőkemény munkától lesz az
övék, célt kitűzni, megvalósítani, fájdalmat és fáradtságot elviselni, feláldozni számukra fontos dolgokat, megtanítja, hogy mi a fegyelem, nyugalom, bizalom, felelősségérzet, empátia, tisztelet.
A labdarúgásban érezhetik a biztonságot, a szeretetet, a megbecsülést, és ami talán a legfontosabb a személyiségfejlődés szempontjából átélhetik az önmegvalósítás szükségletét. Ma, amikor
a családok nagy része diszfunkcionális, egy csapat egy jó közösség, akár a család hiányosságait is pótolhatja. A csapatjáték fejleszti a közösségekbe való beépülés képességét, a
szocializációt. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiataljaink számára is egy kitörési pontot jelenthet a foci. Egy olyan hátrányos helyzetű régióban, mint a miénk, talán az egyetlen
ilyen helyszín lehet a focipálya. Ha a megfelelő szakmai, tárgyi, intézményi feltételeket tudnánk gyermekeinknek biztosítani, a labdarúgásnak, még nagyobb vonzó ereje lenne, ezáltal a
település mindennapjai is színesebbé válnának. Hiszen mindenki szívesen néz végig, vagy szerepel egy színvonalas mérkőzésen. A focipálya, pedig egy olyan közösségi tér, ahol az emberek
találkoznak, beszélgetnek egymással, összegyűlik, a falu apraja-nagyja hétről-hétre. Kevés a kikapcsolódási lehetőség, de egy egész fáradalmakkal teli, nehéz hetet is képes feledtetni, egy
focipályán, vagy mellette töltött másfél óra, a gyerekek lelkesedése, vagy az ifjak, felnőttek örömteli játéka.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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)

könyvelő Egyéb Nem
releváns

Normál 20 12 15 000 Ft 3 300 Ft 219 600 Ft

edző Egyéb Nem
releváns

EKHO 24 12 20 000 Ft 4 000 Ft 288 000 Ft

44 24 35 000 Ft 7 300 Ft 507 600 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

250 012 Ft 2 576 Ft 5 000 Ft 257 588 Ft 257 588 Ft 512 600 Ft 515 176 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

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

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 4 20 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz leszúrható karó db 10 1 000 Ft 10 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz hordágy db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Pályakarbantartó gép locsolótömlő méter 100 200 Ft 20 000 Ft

Pályakarbantartó gép locsolófej szett db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

650 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kapuháló 7x2 méter Nagy élőfüves pályánk kapuira szeretnénk hálót venni, mert a régiek elhasználódtak.

leszúrható karó Edzéseink színvonalát szeretnénk emelni, javítani.

hordágy Sporolóink sérüléseinek szakszerű rögzítését, ellátását szeretnénk biztosítani.

cipő élőfüves pályához Labdrarúőgóink cipőit szeretnénk kicserélni újakra, mivel elhasználódtak.

öltöző pad Öltözőnkbe 40 éves padok vannak, ezeket szeretnénk elcserélni.

locsolótömlő Pályánk minőségét szeretnénk javítani, a versenyeztetéshez szüükséges feltételek megteremtésével

locsolófej szett Pályánk minőségét szeretnénk javítani, a versenyeztetéshez szüükséges feltételek megteremtésével

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

450 978 Ft 4 644 Ft 8 764 Ft 464 385 Ft 199 022 Ft 658 764 Ft 663 408 Ft

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása 2017-12-01 2018-02-28 2018-03-01 5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző felújítása Öltözőnk épülete erősen felújításra szorul. Minden mérkőzés alkalmával szágyeljük, hogy játékvezetőinket, nem tudjuk megfelelően fogadni,
számukra zuhanyzási lehetőség körülményes, ezt szeretnénk orvosolni, valamint egy belső felújítással, a férőhelyeket is megnövelni, ezzel a vendég
csapatokat is megfelelően fogadni.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása Nagy mf.p 4743
Csengersima
Kodály Köz
11

48 m2 150 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

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

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

Nem

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

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

Előf. 3 480 785 Ft 35 448 Ft 28 601 Ft 3 544 835 Ft 1 519 215 Ft 5 028 601 Ft 5 064 049 Ft

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

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U9 Csengersima U9 U9 5 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Csengersima U7 U7 7 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 CSENGERSIMÁÉRT KHE U19 21 Egyéb bajnokság Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Csengersima U13 U13 13 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Csengersima U11 U11 9 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U11 Csengersima Futsal U11 11 Futsal UP torna U11 v. alatta Aktív

U13 Csengersima Futsal U11 11 Futsal UP torna Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

Csengersima U9 U9 (N) U9 5 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Csengersima U7 U7 (N) U7 7 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

CSENGERSIMÁÉRT KHE U19 (N) U19 21 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Csengersima U13 U13 (N) U13 13 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Csengersima U11 U11 (N) U11 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 4 000 000 Ft

Férfi futsal

Csengersima Futsal U11 (V) U11 11 fő Futsal UP torna U11 v. alatta 500 000 Ft

Csengersima Futsal U11 (V) U13 11 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 1 000 000 Ft

 Férfi 4 000 000 Ft

 Férfi futsal 1 000 000 Ft

Elvi támogatás 5 000 000 Ft

be/SFPHPM01-18579/2017/MLSZ

2017-09-29 10:46 14 / 27



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sporteszköz labda db 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra csom 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez pár 40 1 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz leszúrható karó db 10 1 500 Ft 15 000 Ft

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

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

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

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

Községi Sporttelep Élőfüves pálya 1 500 Ft 64 8 768 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Községi Sporttelep Községi sportelepünket, minden utánpótláscsapatunk használja, ennek fibanszírozására szeretnénk összeget igényelni. Enélkül, nem lenne foci csapatainknak
edzési, versenyzési lehetősége.

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1300-00160 EKHO 30 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 48 EKHO 30 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1300-00160 MLSZ Grassroots C U7 10 9

TANC1300-00160 MLSZ Grassroots C U9 10 9

TANC1300-00160 MLSZ Grassroots C U11 10 11

48 MLSZ D U13 15 12

48 MLSZ D U19 15 18

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 315 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 200 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 768 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 152 000 Ft

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

Összesen 4 935 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

4 427 936 Ft 45 636 Ft 90 000 Ft 4 563 572 Ft 507 064 Ft 5 025 000 Ft 5 070 636 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

Közvetlen támogatás 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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 5 000 Ft 5 153 Ft 2 576 Ft 7 576 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 764 Ft 9 295 Ft 4 644 Ft 13 408 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 28 601 Ft 71 502 Ft 35 448 Ft 64 049 Ft

Utánpótlás-nevelés 90 000 Ft 91 295 Ft 45 636 Ft 135 636 Ft

Összesen 132 365 Ft  220 669 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Személyi jellegű ráfordítás költségnem adminisztrációja, elszámolása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Tárgyi eszköz jellegű ráfordítás költségnem adminisztrációja, elszámolása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz jellegű ráfordítás költségnem adminisztrációja, elszámolása.

Utánpótlás-nevelés Utánpótlás nevelés jogcím ráfordítás költségnem adminisztrációja, elszámolása.
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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: Csengersima, 2017. 09. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Volkán Roland (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Csengersima, 2017. 09. 29.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

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

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Volkán Roland (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csengersimáért Közhasznú Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Csengersimáért Közhasznú Egyesület (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

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

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Kelt: Csengersima, 2017. 09. 29.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

be/SFPHPM01-18579/2017/MLSZ

2017-09-29 10:46 22 / 27



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-29 10:39:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-29 10:42:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 11:22:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 11:33:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 14:33:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 11:41:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 14:34:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-29 10:44:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 11:34:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 11:34:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-29 10:45:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 14:35:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 11:41:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-21 11:40:33

Mellékletek

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

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

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

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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: Csengersima, 2017. 09. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

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

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 21 21 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 250 012 Ft 2 576 Ft 5 000 Ft 257 588 Ft 257 588 Ft 512 600 Ft 515 176 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 3 931 763 Ft 40 092 Ft 37 365 Ft 4 009 220 Ft 1 718 237 Ft 5 687 365 Ft 5 727 457 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

450 978 Ft 4 644 Ft 8 764 Ft 464 385 Ft 199 022 Ft 658 764 Ft 663 408 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 480 785 Ft 35 448 Ft 28 601 Ft 3 544 835 Ft 1 519 215 Ft 5 028 601 Ft 5 064 049 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 427 936 Ft 45 636 Ft 90 000 Ft 4 563 572 Ft 507 064 Ft 5 025 000 Ft 5 070 636 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 8 609 711 Ft 88 304 Ft 132 365 Ft 8 830 380 Ft 2 482 889 Ft 11 224 965 Ft 11 313 269 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 (45 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)

cegkivonat_1506674562.pdf (Hiánypótlás melléklet, 575 Kb, 2017-09-29 10:42:42) 377efc3929a8e5ff5b9aa9d185763f344842d2b881f4bb00bab62d7462fab6bf

ures_1504524832.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-04 13:33:52) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

alairasi_1461760823_1493202274.pdf (Szerkesztés alatt, 481 Kb, 2017-04-26 12:24:34) 0bc97ddbf077d662abb4015b3485b925657c118e1f72d83d08910db662ccbddb

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

nyilonero_1493210104.pdf (Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2017-04-26 14:35:04) 4edfba90683af7cf4a5ad4a0ac8528af76fe374c914134a8bb9301cf26430c12

koltsegvetes_1506674717.pdf (Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2017-09-29 10:45:17) a62aced24f20a2d59b3781a9015a50373b2f10c23fba6c820d9431e84b87de20

ures_1504524865.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-04 13:34:25) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilonero_1493210125.pdf (Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2017-04-26 14:35:25) 4edfba90683af7cf4a5ad4a0ac8528af76fe374c914134a8bb9301cf26430c12

Egyéb dokumentumok

e-0helyszinrajz_1505985843.pdf (Hiánypótlás melléklet, 495 Kb, 2017-09-21 11:24:03) ce3505e10c0caa249aedd83bcacda771451dbdcea10e1bedf4995e2445b8055e

e-1tervezettalaprajz_1505985861.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-21 11:24:21) fb0c0c3850f3da79b7f0b6051c237dfec293d6e8e1ed705db5cbfb441ff718e4

e-2tervezetthomlokzatok_1505985875.pdf (Hiánypótlás melléklet, 534 Kb, 2017-09-21 11:24:35) fea802d76e24b9d77ee5896395d11c18594a1903385dad1aa4ab4dc94fa39c24

e-3tervezetthomlokzatok_1505985884.pdf (Hiánypótlás melléklet, 513 Kb, 2017-09-21 11:24:44) 237b847f6f197bb832b5b02b491366c8f455a49f49a3f2a00661c4ca259be2fa

e-4tervezettmetszet_1505985897.pdf (Hiánypótlás melléklet, 638 Kb, 2017-09-21 11:24:57) 28bc098a6074554677746629b8cf7d1578859f8111fcde5e899edb36cf15e007

f-1felmertalaprajz_1505985928.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-21 11:25:28) 7fcfdc913ce2df9790e3132c4ee03171f05ac799a14046f2d16660803f54ebed

f-1felmertalaprajz_1505985945.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-21 11:25:45) 7fcfdc913ce2df9790e3132c4ee03171f05ac799a14046f2d16660803f54ebed

f-3felmertmetszet_1505985959.pdf (Hiánypótlás melléklet, 641 Kb, 2017-09-21 11:25:59) 45c760280302ec7a01ccc3e79afb9fa929f3c368a3105a01949396a35e94779b

palyazatitervdokmuszakitervdok_1505985982.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-09-21 11:26:22) fffb84a53b0d61630adc557c204e6e68fde68f39724e2a7f83bdd08cc194be01

koltsegosszesito_1505986118.pdf (Hiánypótlás melléklet, 146 Kb, 2017-09-21 11:28:38) 51184a4aa6098b6229a222c75f394f341192819f4c58dff68374ada32e4a8b89

107per6frisstulajdonilap_1505986162.jpg (Hiánypótlás melléklet, 133 Kb, 2017-09-21 11:29:22) c515a78e322d3ddf4de00c78c8f1bf48b596998b62ee5a89b817353b6b965daa

tervezoinyilatkozat2_1505986193.pdf (Hiánypótlás melléklet, 137 Kb, 2017-09-21 11:29:53) deae1192f336f4e79d4f5ec53fece436284bf29c839f978e25b3b1b1b4911250

koltsegosszesitoteljes_1505986893.pdf (Hiánypótlás melléklet, 249 Kb, 2017-09-21 11:41:33) d6db3592eb9157b19129d2c2d0de593aef4522b2c820a9dac45f96c223d5b15c

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyil_1493210034.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2017-04-26 14:33:54) 77fc7837a9d6e73130539c31c21a4f555cac93ba2e71819e62e1539c338feda8

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

cegkivonat_1506674366.pdf (Hiánypótlás melléklet, 575 Kb, 2017-09-29 10:39:26) 377efc3929a8e5ff5b9aa9d185763f344842d2b881f4bb00bab62d7462fab6bf

ures_1504524825.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-04 13:33:45) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

kivonat2_1493202244.pdf (Szerkesztés alatt, 577 Kb, 2017-04-26 12:24:04) c93b56ae42998f9c4503e7c3c08f3e8f0d4e20604391e47047c62177c721b474

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

utalas_1493285609.jpg (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2017-04-27 11:33:29) beaf3bb53c2c62b8cd8e007a8fac372cf43316afeec05a35f86524023306363e

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

ures_1504524840.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-04 13:34:00) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

na0-asadatbazis_1505985774.pdf (Hiánypótlás melléklet, 299 Kb, 2017-09-21 11:22:54) 1facde8ae7c38c39c5abc681f108c3a88ded28323792c7332bc02bbe276ae4dd

folyoszamla_19210269_20170428092312_1493365453.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2017-04-28 09:44:13) 8ba7b7ccd54738c12e14931fc59232bd57628ef75270945dae7de36be5499a6e

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilengkotelessegrol_1493210084.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2017-04-26 14:34:44) 28a05e1c4d03204e41a6ddcb3b928a4f9a6a0f57fa35aac240a9cc98c9726355

nyilengkot_1505986455.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2017-09-21 11:34:15) b92bcd76ce9f9402d5943529d6c29088469b2842bf2e2e7447673b9f4f4447ff

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

nyilengkotelessegrol_1493210069.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2017-04-26 14:34:29) 28a05e1c4d03204e41a6ddcb3b928a4f9a6a0f57fa35aac240a9cc98c9726355

ures_1504524857.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-04 13:34:17) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

nyilengkot_1505986434.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2017-09-21 11:33:54) b92bcd76ce9f9402d5943529d6c29088469b2842bf2e2e7447673b9f4f4447ff

tulhozzajarulo_1505986441.pdf (Hiánypótlás melléklet, 133 Kb, 2017-09-21 11:34:01) 0698415aae25549b2e9a493b3059f2e93f34e4eaa570318a8cd4040b5412f06d

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

egyuttmukodesi_1493210049.pdf (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2017-04-26 14:34:09) e13af0a72a08b05997f463c361c25722a26f70ebb83151617a50878028d04386

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

107per6frisstulajdonilap_1506674698.jpg (Hiánypótlás melléklet, 133 Kb, 2017-09-29 10:44:58) c515a78e322d3ddf4de00c78c8f1bf48b596998b62ee5a89b817353b6b965daa

ures_1504524849.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-04 13:34:09) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

tullap_1493297763.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2017-04-27 14:56:03) 87c8d4a28eee66fb0cc3d24989dbc623779df4eb5ef2dfcaf960577870ff1ce6

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

arajanlatmuszakitart_1493282940.pdf (Szerkesztés alatt, 502 Kb, 2017-04-27 10:49:00) c00a646997d5dbd404ffda24f9e372f20dc312d36f65fe8d5f1cb4df14ce14a5
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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