
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Diósjenői Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  DSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1143

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19929352-1-12

Bankszámlaszám  63800104-10000881-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2643  Város  Diósjenő

Közterület neve  Szabadság  Közterület jellege  út

Házszám  31  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2643  Város  Diósjenő

Közterület neve  Jog  Közterület jellege  utca

Házszám  52  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 30 712 64 63  Fax  +36 35 525 013

Honlap  www.diosjenosport.hu  E-mail cím  diosjenosport@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Ferenczi István

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 712 64 63  E-mail cím  diosjenosport@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Hornos Ádám +36 30 760 30 27 hornosadam@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 3 MFt 3 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8 MFt 15 MFt 20 MFt

Egyéb támogatás 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Összesen 14,3 MFt 21,3 MFt 28,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

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

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 8 MFt 8 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 6 MFt 8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 5 MFt 8 MFt

Összesen 14 MFt 20 MFt 27 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 8 MFt 5 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 345 023 Ft 86 900 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 888 646 Ft 197 773 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 672 329 Ft 33 442 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

Diósjenői Sportegyesület célja, hogy elsősorban Diósjenő, másod sorban a környék településein lakók számára biztosítsa a rendszeres sportolási és versenyeztetési lehetőséget. Ezen felül
fejlessze a közösségi életet, megismertesse a lakosokkal az egészséges életmód előnyeit valamint megtanítsa az utánpótlás számára az egészséges versenyszellem fogalmát. Az egyesület
több szegmensben biztosítja a lehetőséget a közösségnek és a környékben lakóknak, a versenysport tekintetében például óvodás, iskolás korcsoportoknak, serdülőknek, ifjúsági, felnőtt és
öregfiúknak, nem utolsó sorban pedig lányoknak, asszonyoknak. Szervezeten sportolók száma kb. 130 fő. Szabadidő sport tekintetében pedig a lakosoknak, turistáknak, közösségi
rendezvényeknek és egyéb társegyesületeknek (önkéntes tűzoltók versenyre készülése) biztosít területet és infrastruktúrát. Jelenleg a fenti lehetőségek biztosítására a 2012/2013-as pályázati
időszakban (A felújítás I. ütemében) elkészült élő füves kispálya, (2013/2014-es TAO tervekben felújítandó) egy élőfüves nagyméretű pálya, öltözővel és az iskolai tornaterem áll
rendelkezésre. A fokozott igénybevétel következtében a sportinfrastruktúra (öltöző, sporteszközök, sportpálya) állapota leromlott. A 2012/2013-as sportfejlesztési program keretein belül
elkészült egy kisméretű élőfüves pálya mely első sorban a Női csapat és az utánpótlás használatába van állítva. A 2013/2014-es sportfejlesztési programon belül (II. ütem) kívánjuk felújítani a
nagypálya gyepfelületét. 2014 tavaszán elnyertünk egy előminősített TAO pályázatot, amely segítségével meg tudjuk valósítani a nagypálya említett felújítását és az öltöző gépészetének
(fűtés, meleg víz), szigetelésének (ablakok, ajtók) korszerűsítését. Jelenleg a szükséges források felkutatása, társasági adó összegyűjtése folyik. 

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

Öltöző felújítása, bővítése. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016.07.01-2017.06.30 

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

A térség és elsősorban Diósjenő lakosainak közösségi sportra és versenysportra alkalmas infrastruktúra kialakítása, mely hívogatóul szolgál az utánpótlás bázisát adó helyi gyerekek számára
(tömegbázis növelés). A női foci terén célunk a megyében az úttörő szerep megtartása, további tornák rendezése. A nemzetközi szinten is kitűnő eredményeket elérő utánpótlás korosztályunk
kiváló edzőink munkáját dicséri, így továbbképzésük és szakképzésük kulcsfontosságú az egyesület életében. A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt
játékosok számának megduplázása, a futball népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imázsának az erősítése: Ezzel teljes mértékben azonosulva egyesületünk úgy gondolja, hogy a
labdarúgás tömegbázis növelésének leghatékonyabb módja egy fejlett, mindenki számára elérhető infrastruktúra kiépítése, valamint minőségi szakember bázis kialakítása. Hosszú távú
stratégiánkat e pillékre szeretnénk építeni a TAO program segítségével. Diósjenő jelenleg is nagy vonzerő a környék utánpótlás korú gyerekei számára köszönhetően hazai és nemzetközi
tornaszerepléseinknek. Mindemellett lehetőséget biztosítunk a női csapatnak és az öreg fiúk korosztálynak is tornák és bajnokság részvételre. Sportfejlesztési programunkat úgy alakítottuk ki,
hogy az infrastruktúra fejlesztésével egyre több játékos foglalkoztatására legyünk alkalmasak, tornák, edzőtáborok szervezésével pedig családok számára is kellemes kikapcsolódást ajánljunk.
Diósjenőn, egyedülálló módon a térségben megalakult 2010-ben a női csapat, mely évek óta résztvevője a Nógrád megyei kispályás labdarúgásnak. Saját rendezésű Női futball tornával
tesszük színesebbé a térség sportéletét, Börzsöny kupa. Ami a korábbi évekhez hasonlóan szezononként egyszer megrendezésre kerül. Tervünk a különböző korosztályok (U7-U19)
folyamatos feltöltése saját nevelésű játékosokkal. Hazai és nemzetközi tornák szervezése az elismerés kivívása az eredményes munka gyümölcseként. Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és
személyi feltételek biztosítása: modern játékfelületek és ezeket kiszolgáló létesítmények, eszközök létrehozása. A sportág és a sportlétesítmények modernizációjával megvalósíthatjuk a
tömegesítés célt, növelhetjük az igazolt játékosok számát folyamatosan.Utánpótlás, női és öregfiúk tornák szervezésével szeretnénk a bajnokságon kívül tovább népszerűsíteni a labdarúgást. 

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

Diósjenő mindig is egy jó utánpótlási bázist jelentett a megyei csapatok számára. Hosszú és szoros az együttműködés az óvodával és az általános iskolával. Közös sportszakmai programok,
közös tervek, hosszú távú tudatos stratégia jellemzi kapcsolatunkat. A kitűzött célok, ha megvalósulnak, csak erősödni fog Diósjenőn a már évekkel ezelőtt megjelenő tendencia és nem csak
egy utánpótlási forrást fog jelenteni, hanem egy erős alapot is. Korszerű infrastruktúrával, vonzó szakmai stábbal, érdekes programokkal. A tömeg megmozdulását csak egy szép vonzó
infrastruktúrával lehet elérni. Ha ehhez hozzáadjuk a képzett szakmai hátteret, a siker majdnem garantált. Úgy társadalmi, mint gazdasági szempontból. Sportfejlesztési programunk gazdasági
hatásai közül kiemelendő, a gyermekek sportolásával kapcsolatos anyagi tehervállalások csökkentése, ezzel könnyítve a mindennapi megélhetésüket, valamint az így megmaradt pénzüket a
magyar gazdaság más szegmenseiben fogják elkölteni. Rövidtávon programunktól a labdarúgás növekvő népszerűségét, tömegbázis növekedését várjuk. Hosszú távon pedig számítunk ezek
gazdasági hatásaira, úgy mint helyi vállalkozók, magánemberek anyagi vagy tárgyi eszköz támogatásával tudatos gazdálkodással nem csak a saját lábra állást érhetjük el, hanem nyugati
mintákat alapul véve legtehetségesebb játékosainknak ösztöndíj, vagy más támogatási formában segíthetjük további fejlődését, tanulását. Legnagyobb kockázatként a TAO támogatási
rendszertől való függést és a programnak egyesületünk önállósodása előtti megszűnését látjuk.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai beruházás honlap fejlesztés db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Informatikai beruházás hangosítás (nem kiépítéssel) db 1 65 000 Ft 65 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Informatikai beruházás biztonsági kamera (kiépítés nélkül) db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 240 000 Ft 240 000 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 230 000 Ft 230 000 Ft

Pályakarbantartó gép gyepszellőztető gép db 1 340 000 Ft 340 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűkasza db 1 140 000 Ft 140 000 Ft

Pályakarbantartó gép henger db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi db 1 140 000 Ft 140 000 Ft

Pályakarbantartó gép locsolótömlő db 4 26 000 Ft 104 000 Ft

Pályakarbantartó gép önjáró öntözőkocsi db 1 52 749 Ft 52 749 Ft

Pályakarbantartó gép szivattyú db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Pályakarbantartó gép felülvetőgép db 1 140 000 Ft 140 000 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 70 000 Ft 70 000 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) db 2 244 860 Ft 489 720 Ft

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 600 000 Ft 1 200 000 Ft

Pályakarbantartó gép talajlazító db 1 350 000 Ft 350 000 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 2 812 678 Ft 1 625 356 Ft

6 076 825 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

honlap fejlesztés Megfelelő és minőségi tartalmak érdekében.

hangosítás (nem kiépítéssel) A centerpályára szükséges a kiépítése.

nyomtató Az elektronikus elszámolás végett szükséges.

biztonsági kamera (kiépítés nélkül) Biztonságtechnikai szükséglet.

mosógép A felszerelések karbantartásához szükséges.

szárítógép A felszerelések karbantartásához szükséges.

gyepszellőztető gép Pálya karbantartásához.

fűkasza Pálya karbantartásához.

henger Pálya karbantartásához.

pályavonalzó kocsi Pálya karbantartásához.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

locsolótömlő Pálya karbantartásához.

önjáró öntözőkocsi Pálya karbantartásához.

szivattyú Pálya karbantartásához.

felülvetőgép Pálya karbantartásához.

eredményjelző (nem beépített) Mérkőzések rendezéséhez.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Mérkőzések rendezéséhez.

cserepad (nem beépített) Mérkőzések rendezéséhez.

talajlazító Pálya karbantartásához.

kiegészítők, tartozékok Pálya karbantartásához.

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)

4 214 672 Ft 43 450 Ft 86 900 Ft 4 345 023 Ft 1 862 153 Ft 6 163 725 Ft 6 207 175 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 korlát építése 2016-07-01 2017-06-30 2017-06-30 2 000 000 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szertár építése 2016-07-01 2017-06-30 2017-06-30 5 900 000 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása 2016-07-01 2017-06-30 2017-06-30 5 929 978 Ft

13 829 978 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

biztonsági korlát építése -

szertár építése -

öltöző felújítása -

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 korlát
építése

Nagy f.p. 1234
-
-
-

- Bérelt

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szertár építése Öltöző 1234
-
-
-

- Bérelt

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása Öltöző 1234
-
-
-

- 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

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

Előf. 9 591 987 Ft 98 886 Ft 197 773 Ft 9 888 646 Ft 4 237 991 Ft 14 027 751 Ft 14 126 637 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 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 15 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

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)

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 80 1 204 Ft 96 320 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 80 241 Ft 19 280 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 80 602 Ft 48 160 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 80 602 Ft 48 160 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág hosszú db 80 723 Ft 57 840 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 80 1 566 Ft 125 280 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 80 1 686 Ft 134 880 Ft

Sportfelszerelés esőkabát db 80 963 Ft 77 040 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 80 181 Ft 14 480 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 80 783 Ft 62 640 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 20 422 Ft 8 440 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 5 843 Ft 4 215 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 5 723 Ft 3 615 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 5 1 807 Ft 9 035 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 20 120 Ft 2 400 Ft

Sportfelszerelés sapka db 80 145 Ft 11 600 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter pár 2 1 204 Ft 2 408 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 2 3 372 Ft 6 744 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 2 4 336 Ft 8 672 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 2 12 044 Ft 24 088 Ft

Sporteszköz fékezőernyő db 6 1 084 Ft 6 504 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 6 022 Ft 6 022 Ft

Sporteszköz szögletzászló db 8 5 420 Ft 43 360 Ft

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

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

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 2 6 022 Ft 12 044 Ft

Diagnosztikai eszköz hordágy db 1 6 624 Ft 6 624 Ft

Gyógyszer masszázskrém db 10 361 Ft 3 610 Ft

Gyógyszer sportkrém db 20 241 Ft 4 820 Ft

Gyógyszer jégzselé db 5 120 Ft 600 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)

Diósjenő Sporttelep Élőfüves pálya 422 Ft 40 10 168 800 Ft

Diósjenő műfüves kispálya Műfüves pálya 1 024 Ft 33 2 67 584 Ft
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Diósjenő Sporttelep Edzések és márkőzések helyszíne.

Diósjenő műfüves kispálya Edzések helyszíne.

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 1979 Normál 120 12 14 452 Ft 4 047 Ft 221 983 Ft

Egyéb Szertáros Normál 120 12 7 226 Ft 2 023 Ft 110 991 Ft

Egyéb Technikai vezető Normál 120 12 12 044 Ft 3 372 Ft 184 996 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Szertáros Feladata a pálya karbantartása és a szerelések rendelkezésre állása.

Technikai vezető Az utánpótlás csapatok versenyeztetése.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1979 UEFA B U13 20 15

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 821 183 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 27 698 Ft

Személyszállítási költségek 120 437 Ft

Nevezési költségek 12 044 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 12 044 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 236 384 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 60 218 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 517 970 Ft

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

Összesen 1 807 978 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)

1 622 164 Ft 16 723 Ft 33 442 Ft 1 672 329 Ft 185 814 Ft 1 841 420 Ft 1 858 143 Ft
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

86 900 Ft 86 900 Ft 43 450 Ft 130 350 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 197 773 Ft 197 773 Ft 98 886 Ft 296 659 Ft

Utánpótlás-nevelés 33 442 Ft 33 447 Ft 16 723 Ft 50 165 Ft

Összesen 318 115 Ft  477 175 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés
a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A
felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső
elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés
a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A
felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső
elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés
a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A
felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső
elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Diósjenő, 2016. 12. 16.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Ferenczi István (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: Diósjenő, 2016. 12. 16.
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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)

(25 000 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: Diósjenő, 2016. 12. 16.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

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

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 13 806 659 Ft 142 336 Ft 284 673 Ft 14 233 669 Ft 6 100 144 Ft 20 191 476 Ft 20 333 812 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 214 672 Ft 43 450 Ft 86 900 Ft 4 345 023 Ft 1 862 153 Ft 6 163 725 Ft 6 207 175 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 591 987 Ft 98 886 Ft 197 773 Ft 9 888 646 Ft 4 237 991 Ft 14 027 751 Ft 14 126 637 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 622 164 Ft 16 723 Ft 33 442 Ft 1 672 329 Ft 185 814 Ft 1 841 420 Ft 1 858 143 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 15 428 823 Ft 159 059 Ft 318 115 Ft 15 905 998 Ft 6 285 958 Ft 22 032 896 Ft 22 191 955 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (74 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)

alairasminta0001.pd_1462209184.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 19:13:04) 27f71ca2f7de4899cec2abb480bd09d1ee9979838c86636686f2c0db6d4041be

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

dok1_1462225962.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-02 23:52:42) 1cbab04956eb4a91bb8c31977d86b639c3d959afca5ab1b4f7f678a9d2e89db7

utemezes_1481131953.pdf (Hiánypótlás melléklet, 190 Kb, 2016-12-07 18:32:33) b82a0dc52a681b0075ca7ce3bb88ae3a7d65378dd4ef080a22597e68820b9859

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok1_1462225970.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-02 23:52:50) 1cbab04956eb4a91bb8c31977d86b639c3d959afca5ab1b4f7f678a9d2e89db7

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

1_diosjenoi_sportegyesulet_19929352_1462209171.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2016-05-02 19:12:51) 9390a8245cd7acaa4a65feaa78afd02809d5be52546ffd1d00d3bf6997cf733d

egyesuletinyilvantartasikivonat_1_1481010227.jpg (Hiánypótlás melléklet, 464 Kb, 2016-12-06 08:43:47) b935b1515a9452d1e6ac8ef31e594de4390646c24bc4fb062bf01776068e5c26

egyesuletinyilvantartasikivonat_2_1481010231.jpg (Hiánypótlás melléklet, 285 Kb, 2016-12-06 08:43:51) 261d8a4911ede1fe0c55169c9b7fb8ea7b86bf145872afdffbdeecbb0abcf7b1

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

alairasminta0001.pd_1462209203.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 19:13:23) 27f71ca2f7de4899cec2abb480bd09d1ee9979838c86636686f2c0db6d4041be

igazgatasi_1481131491.jpg (Hiánypótlás melléklet, 249 Kb, 2016-12-07 18:24:51) 664aa7a8098e3fdfd2644f921a73285863208ec647c14f9d52faada53feb367f

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

alairasminta0001.pd_1462209194.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 19:13:14) 27f71ca2f7de4899cec2abb480bd09d1ee9979838c86636686f2c0db6d4041be

ado_ig_1481010243.jpg (Hiánypótlás melléklet, 320 Kb, 2016-12-06 08:44:03) cc51fc970a5a4605ddd688e7b332104176571a940cda9256a4c61ff53cbdece2

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

dok1_1462225954.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-02 23:52:34) 1cbab04956eb4a91bb8c31977d86b639c3d959afca5ab1b4f7f678a9d2e89db7

epengjogero_1481010307.jpg (Hiánypótlás melléklet, 225 Kb, 2016-12-06 08:45:07) 4843de72037228cea1285cb7cde6711c45eb1db2c2ec0d29c830b1c0be3d7af5

epeng1_1481010313.jpg (Hiánypótlás melléklet, 428 Kb, 2016-12-06 08:45:13) 37bceb3710846fcb48757c044c07cf5969211b765effcc35394ac0f67153d515

epeng2_1481010318.jpg (Hiánypótlás melléklet, 514 Kb, 2016-12-06 08:45:18) 9af82dd87d745070e6621c539dda8d3d50353373e960fe5b0a8abb0bfcf47029

epeng3_1481010323.jpg (Hiánypótlás melléklet, 473 Kb, 2016-12-06 08:45:23) 3115aaeb19ca5d4242e9ef70d86cd5093783b6ae07701a5c16baea58a35c7dd8

epeng4_1481010329.jpg (Hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2016-12-06 08:45:29) cb76c7843979a195c36fad771ee7cdf988a73d9ba203e513c23cde79a61dabcb

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

dok1_1462225944.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-02 23:52:24) 1cbab04956eb4a91bb8c31977d86b639c3d959afca5ab1b4f7f678a9d2e89db7

epengjogero_1481010264.jpg (Hiánypótlás melléklet, 225 Kb, 2016-12-06 08:44:24) 4843de72037228cea1285cb7cde6711c45eb1db2c2ec0d29c830b1c0be3d7af5

epeng1_1481010268.jpg (Hiánypótlás melléklet, 428 Kb, 2016-12-06 08:44:28) 37bceb3710846fcb48757c044c07cf5969211b765effcc35394ac0f67153d515

epeng2_1481010273.jpg (Hiánypótlás melléklet, 514 Kb, 2016-12-06 08:44:33) 9af82dd87d745070e6621c539dda8d3d50353373e960fe5b0a8abb0bfcf47029

epeng4_1481010278.jpg (Hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2016-12-06 08:44:38) cb76c7843979a195c36fad771ee7cdf988a73d9ba203e513c23cde79a61dabcb

epeng3_1481010294.jpg (Hiánypótlás melléklet, 473 Kb, 2016-12-06 08:44:54) 3115aaeb19ca5d4242e9ef70d86cd5093783b6ae07701a5c16baea58a35c7dd8

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

dok1_1462225929.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-02 23:52:09) 1cbab04956eb4a91bb8c31977d86b639c3d959afca5ab1b4f7f678a9d2e89db7

hozzajarulonyilatkozat_1481131596.jpg (Hiánypótlás melléklet, 469 Kb, 2016-12-07 18:26:36) 2f77b14e8163277c23f73e383c59e9ebe33374a857818c3fe4c3b4c1e57b49dd

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