
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csengeri Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csenger FC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1605

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18792399-1-15

Bankszámlaszám  11744096-20003517-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4765  Helység  Csenger

Út / utca  Ady Endre út  Házszám  19-23.

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4765  Helység  Csenger

Út / utca  Ady Endre út  Házszám  19-23.

Telefon  +36 44 342 592  Fax  +36 44 342 592

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

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Komlódy Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 569 13 11  E-mail cím  drkomlody@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

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

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

DVSC-DLA 4032
Debrecen
Oláh Gábor utca
5

Szakmai együttműködés szerződött akadémiai partnerkapcsolat

be/SFPHPM01-08325/2015/MLSZ

2015-11-10 12:39 1 / 26



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 2,9 MFt 2,9 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0,25 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,1 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15,6959 MFt 13,587275 MFt 12,487 MFt

Egyéb támogatás 1,177 MFt 1,02 MFt 0,9 MFt

Összesen 20,1229 MFt 17,707275 MFt 16,687 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6,2 MFt 7 MFt 5,03 MFt

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

Anyagköltség 3,7229 MFt 3 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4,8 MFt 5,8 MFt 6,887 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,4 MFt 0,7 MFt 1,57 MFt

Összesen 20,1229 MFt 17,7 MFt 16,687 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 16,8 MFt 13,21 MFt 9,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 1,2 MFt 1,2 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 908 010 Ft 18 160 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 492 712 Ft 109 854 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 491 317 Ft 109 826 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 179 893 Ft 103 597 Ft

Általános képzés 253 807 Ft 5 076 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

Egyesületünk a Csenger FC 2014-15-ös szezonban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokság II. osztályában szerepel. Felnőtt csapatunk jelenleg 2. a
bajnokságban, U19-es csapatunk az 10. helyen áll, U17-es fiataljaink csoportjukban a 8.helyen állnak. U14-as csapatunk vezeti csoportját a megyei bajnokságban,
U7-9-11-13-as korosztályú csapataink a kezdetektől a Bozsik program résztvevői, ahol körzet központ vagyunk. Egyesületünknél jelenleg 7 korosztályos edző
dolgozik, minden edző MLSZ, vagy UEFA által kiadott oklevéllel rendelkezik(egy fő UEFA "A", egyfő UEFA "B"). Létesítmény feltételek: Egyesületünk csapatai a Városi
Sportcentrum pályáit és kiszolgáló létesítményeit használják, ahol 2 füves labdarúgó pálya és egy bitumenes pálya található. A Sportcentrum területén egy 2 szintes,
4 öltözővel, mosókonyhával, 2 zuhanyzóval ellátott öltöző biztosítja csapataink számára a minél jobb körülményeket.Téli időszakban a nemzetközi mérkőzések
megrendezésére is alkalmas Városi Sportcsarnokban sportolnak csapataink. Városunk vezetése és a Csenger FC 2011. óta szakmai együttműködő partnere a
DVSC-DLA-nak így tehetséges gyermekeink a Debrecen korosztályos csapataihoz kerülhetnek, edzőink pedig a Loki iránymutatási alapján vezetik edzéseiket ami
garancia a sikeres utánpótlás neveléshez. Az egyesület kiváló kapcsolatot ápol a település és a kistérség Önkormányzataival, és a környező települések
Egyesületeivel, ennek köszönhetően több tehetséges fiatal is más településekről igazolt a Csenger FC korosztályos csapatihoz. Utánpótlás nevelésünk eredményei
közül szeretnénk kiemelni az NB-I-es Póti Krisztiánt aki 13 éves koráig a Csenger FC-ben pallérozódott. Szintén nálunk kezdte pályafutását a többszörös korosztályos
válogatott Barcsay Márk(Videoton), Tóth Tamás(Vasas Akadémia), Csorvási Tamás(DVSC)Tóbiás Zsolt (Ferencváros - Soroksár), és rajtuk kívül is többen
szerepelnek jelenleg kiemelt labdarúgó Akadémiákon: Osváth Sándor(Bozsik Akadémia ), Erdős Márk és Mosdóczi Bence (Grosics Akadémia - Gyula) Ez a lista is
igazolja, hogy jó úton járunk, és szeretnénk ha a DVSC-vel ktött együttműködéssel megerősödve további tehetségeket adhatnánk a magyar labdarúgásnak. Ezzel
hozzájárulva a magyar foci fellendüléséhez. Jelen sportfejlesztési programunk az előző évekhez hasonlóan a szakmai fejlődés reményében készül, ehez kérjük a
Magyar Labdarúgó Szövetség támogatását 

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

A Városi Sportcentrum 10 éves, elkorhadt fa ülőkéi helyett szeretnénk egy fémszerkezetes lelátót építeni, ahol igényes környezetben tudjuk fogadni a mérkőzésekre
kilátogató nézőket és az utánpótlás eseményeken a szülőket. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2015. július 1 és 2016. június 30 közötti tervek. 2015. július: Korosztályos csapatok nyári edzőtáborozása, bajnoki
nevezések leadása, eszközbeszerzések. 2015. augusztus-korosztályos csapatok nyári felkészülése, bajnoki mérkőzősek. 2014. augusztus-október: szabadtéri
foglalkozások, őszi bajnoki mérkőzések, korosztályos tornákon, a Bozsik Program őszi rendezvényein való részvétel. Mérkőzéslátogatások, edzéslátogatás,
együttműködő partnerünk a DVSC csapatainál. Eszközbeszerzések. 2015. november-2016. március: téli teremfoglalkozások, teremlabdarúgó tornák szervezése,
részvétel mások által rendezett tornákon. 2016. március-június szabadtéri foglalkozások, tavaszi bajnoki mérkőzések, Bozsik Program tavaszi rendezvényei,
korosztályos tornák, sportszer, sporteszköz leltár, pályázati értékelése elszámolása. 

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

Sportfejlesztési koncepciónkat idén is az MLSZ és a DVSC iránymutatásai alapján az országos irányvonalakhoz igazodva szeretnénk véghezvinni. Elsődleges céljaink
a labdarúgás tömegbázisának növelése, a sportág népszerűsítése, a fiatalok egészséges életmódra nevelése. Fontos, hogy nem csak csengeri gyerekek részére
adjuk meg a labdarúgó válás lehetőségét, hanem a Kistérség és egész Szatmár egyik bázisa legyünk.Ezen irányvonalak mentén fontos számunkra, hogy minél több
gyerek látogassa a sportfoglalkozásainkat ezzel is növeljük a foci iránt érdeklődők számát. Alapelvünk, hogy minden gyerekre szükség van, hiszen aki nem lesz
focista abból lehet szurkoló, szponzor, hobbi focista vagy szülő akikre szintén szüksége van a magyar labdarúgásnak. Céljaink elérésében kiváló az együttműködés
az Önkormányzatokkal, városunk oktatási intézményeivel és természetesen az együttműködő partnerünkkel a DVSC-DLA-val is. Az előző években elkezdett felmenő
rendszerű képzésünket szeretnénk folytatni így kapcsolódunk az előző évi programunkhoz, a következő esztendőben is szeretnénk minden évfolyamon csapatokat
működtetni és az MLSZ versenyrendszerében versenyeztetni. Idén is célunk a sportág népszerűsítését szolgáló sportesemények rendezése szervezése amivel a foci
népszerűsítése a célunk. Szeretnénk "Foci fesztivált" szervezni ahol a szatmári térség gyerekei számára versenyzési lehetőséget biztosítunk és meghívjuk
együttműködő partnereink korosztályos csapatait is. Reméljük ebben az időszakban is lesz olyan tehetséges csengeri gyerek akit a DVSC korosztályos csapataihoz
irányítunk, megadva neki a lehetőséget, hogy ismert labdarúgó lehessen. Fontos számunkra, hogy a fiatalokkal szakképzett edzők irányítsák, ehhez az előző
években már megteremtettük a lehetőséget, hiszen minden csapatunknál MLSZ által képzett edzők dolgoznak. Idén is 3 edzőnket sikerült beiskolázni az MLSZ által
szervezett Grassroots "C" tanfolyamra Nyíregyházára. 

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

Csenger az ország egyik leghátrányosabb régióinak egyikében található ahol a foci kiugrási és kitörési lehetőség a többségében hátrányos helyzetű gyerekek
számára. Célunk, hogy a szegényebb családokban élő gyerekek se vesszenek el a magyar labdarúgás számára. A magasabb osztály lehetőségén kívül is fontos a
futball a gyerekek számára hiszen a csapatokban barátságok alakulnak, a közös cél erősíti a település lakosai számára a kohéziót, a szülőket is az egészséges
életmód és a sportpályák felé irányítja, és felhívjuk az emberek figyelmét az egészséges életmódra. Egy sikeres labdarúgó club, erősítheti az emberek egymás iránti
bizalmát, előtérbe helyezheti a sportágban és a sportágért dolgozók valamint a sportolók elismerését és a sportág népszerűsítését, ezen keresztül a labdarúgás
támogatását a civil szféra, a vállalkozók ó és a lakosság részéről is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Csenger FC felnőtt csapat
edző

Edző UEFA B EKHO 60 12 50 496 Ft 10 099 Ft 727 142 Ft

könyvelő Egyéb Nem
releváns

Normál 40 12 15 149 Ft 4 242 Ft 232 689 Ft

ügyintéző Egyéb Egyéb Normál 32 12 15 149 Ft 4 242 Ft 232 689 Ft

technikai vezető Egyéb Egyéb Normál 32 12 15 149 Ft 4 242 Ft 232 689 Ft

felnőtt csapat pályaedző Edző Egyéb EKHO 40 12 25 248 Ft 5 050 Ft 363 571 Ft

204 60 121 191 Ft 27 874 Ft 1 788 780 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Csenger FC felnőtt
csapat edző

Felnőtt csapatunk szakmai munkájának irányítására a következő szezonban is szeretnénk egy szakképzett edzőt foglalkoztatni.

könyvelő A sportfejlesztési program pénzügyi irányításhoz, koordináláshoz elengedhetetlen, egy tapasztalt pénzügyi ismeretekkel rendelkező
könyvelő részmunkaidős foglalkoztatása.

ügyintéző Napi feladatok szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása.

technikai vezető A labdarúgó csapatok hivatalos ügyeinek intézése, kapcsolattartás a Megyei Igazgatósággal.

felnőtt csapat
pályaedző

A következő bajnokságban szeretnénk feljutni a megyei I. osztályba! Felnőtt csapatunk szakmai fejlődése érdekében szeretnénk
vezetőedzőnk mellett egy pályaedzőt is alkalmazni.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

880 770 Ft 9 080 Ft 18 160 Ft 908 010 Ft 908 010 Ft 1 806 940 Ft 1 816 020 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Honlap Egyesület honlapjának üzemeltetése csom 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop beszerzése db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszközök

nyomtató beszérzése db 1 50 000
Ft

50 000 Ft

Öltözőfelszerelés öltözői padok beszérzése db 10 100 000
Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelések Felnőtt labdarúgó csapat számára mez+nadrág+sportszár
garnítúra beszerzése

szett 3 250 000
Ft

750 000 Ft

Sportfelszerelések edző melegítő garnitúra db 20 15 000
Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelések edző mez db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Öltözőfelszerelés edző nadrág db 20 3 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelések futball cipő pár 20 15 000
Ft

300 000 Ft

Öltözőfelszerelés sípcsontvédő pár 20 2 500 Ft 50 000 Ft

Sporteszközök labda db 20 10 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszközök kegészítő edzéseszközök szett 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelések gála melegítő db 20 20 000
Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelések széldzseki db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelések kabát db 20 20 000
Ft

400 000 Ft

Egyéb fűnyíró traktor beszerzése db 1 996 950
Ft

996 950 Ft

Pályatartozék Városi Sportcentrum locsolórendszer, locsolófejek cseréje db 24 50 000
Ft

1 200 000 Ft

Egyéb félipari sport mosodai gép beszerzése db 1 1 265
000 Ft

1 265 000 Ft

7 681 950 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Egyesület honlapjának
üzemeltetése

A mai modern világ elengedhetetlen eszköze az információk közlésének egy honlap elkészítése. Szeretnénk egy a kor igényeit
kielégítő honlapot készíttetni és folyamatosan frissíteni.

Laptop beszerzése A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátásához szeretnénk egy laptopot és egy nyomtatót vásárolni.

nyomtató beszérzése A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátásához szeretnénk egy laptopot és egy nyomtatót vásárolni.

öltözői padok beszérzése A Városi Sportcentrum öltözőiben sajnos a padok elhasználódtak, szeretnénk minden öltözőben kicserélni a mindennapokhoz
elengedhetetlen eszközöket.

Felnőtt labdarúgó csapat
számára
mez+nadrág+sportszár
garnítúra beszerzése

Szeretnénk felnőtt csapatunk részére 2 garnitúra(1hosszú és rövid 2ujjú)felszerelést vásárolni.

edző melegítő garnitúra A hideg időszak edzéseire felnőtt játékosaink részére egységes edző melegítő beszerzése.

edző mez Az edzésekre egységes mez vásárlása felnőtt játékosaink számára

edző nadrág Az edzésekre egységes nadrág vásárlása felnőtt játékosaink számára

futball cipő játékosaink részére elengedhetetlen a játékhoz a futball cipő.

sípcsontvédő játékosaink részére elengedhetetlen a játékhoz a sípcsontvédő.

labda edzéseinken akkor lehet minőségi munkát végezni, ha minden játékos labdával dolgozik, szeretnénk ezt a sportolók számára
biztosítani.

kegészítő edzéseszközök Az edzések megtartásához kiegészítő sporteszközök(bóják, karók, koordinációs eszközök, kapuk, jelzőmezek, rugófal)
beszerzése.

gála melegítő Mérkőzéseken egységes megjelenéshez szeretnénk csapatunk játékosai részére egységes melegítőt vásárolni.

széldzseki Edzésekre csapadékos időjárásban szükség van egy széldzsekire a játékosok számára

kabát Hideg időszakban utazáshoz egységes kabát beszerzése

fűnyíró traktor beszerzése 3 éve vásárolt fűnyíró traktorunk sajnos ez elmúlt időszak nagy igénybevétele miatt leamortizálódott, a pálya nyírásához
szükségünk lenne egy új eszközre.

Városi Sportcentrum
locsolórendszer, locsolófejek
cseréje

a Városi Sportcentrum talajába épített locsolórendszer locsolófejei a rendszeres használat, az időjárási viszontagságok miatt
tönkre mentek, ezért szeretnénk a locsoló fejeket újakra cserélni.

félipari sport mosodai gép
beszerzése

Sportfelszereléseink mosását nagy mértékben megkönnyítené egy ipari mosógép beszerzése, amivel a csapatok mérkőzéseken
használt felszerelését tudnánk tisztítani.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

5 327 931 Ft 54 927 Ft 109 854 Ft 5 492 712 Ft 2 354 019 Ft 7 791 804 Ft 7 846 731 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

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

Pálya infr.
bőv.

300 fős lelátó építése 2016-03-01 2016-04-30 2016-05-01 7 680 000
Ft

7 680 000
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

300 fős lelátó építése Szeretnénk egy a kor igényeinek megfelelő lelátót építeni a Városi Sportcentrum füves centerpályája mellé, ahol európai
körülmények között tudnánk a mérkőzésekre kilátogató nézőket fogadni.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya infr.
bőv.

300 fős lelátó
építése

Egyéb 4765
Csenger
Hunyadi út
2

1063/2 7000 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 5 326 578 Ft 54 913 Ft 109 826 Ft 5 491 317 Ft 2 353 422
Ft

7 789 826 Ft 7 844 739 Ft

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 CSENGER FC U14 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 CSENGER FC U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 CSENGER FC U21 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U7 Csenger FC U6 2010 8 Bozsik egyesületi

U9 Csenger FC U8 2008 8 Bozsik egyesületi

U11 Csenger FC U10 2006 8 Bozsik egyesületi

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

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

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés Melegítő U14-17-19 db 48 7 069 Ft 339 312 Ft

Sportfelszerelés Mez garnitúra U7-19 (mez, nadrág,
sportszár)

szett 80 5 050 Ft 404 000 Ft

Sportfelszerelés futball cipő pár 48 5 050 Ft 242 400 Ft

Sportfelszerelés sipcsontvédő pár 48 1 262 Ft 60 576 Ft

Sportfelszerelés edző poló db 80 1 262 Ft 100 960 Ft

Sporteszköz kapu háló 1 pár pár 1 24 238 Ft 24 238 Ft

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

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

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

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

Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 2 525 Ft 50 4 505 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Városi Sportcsarnok Utánpótlás csapataink a téli időszak edzéseit a Városi Sportcsarnokban tartják.

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 8113 EKHO 30 10 15 149 Ft 3 030 Ft 181 788 Ft

Edző 8126 EKHO 40 10 25 248 Ft 5 050 Ft 302 976 Ft

Edző 6099 EKHO 40 10 25 248 Ft 5 050 Ft 302 976 Ft

Edző 200000079 EKHO 40 10 30 298 Ft 6 060 Ft 363 576 Ft

Edző 6086 EKHO 40 10 25 248 Ft 5 050 Ft 302 976 Ft

Edző 5738 EKHO 40 10 25 248 Ft 5 050 Ft 302 976 Ft

Edző 1460 EKHO 40 10 30 298 Ft 6 060 Ft 363 576 Ft

Egyéb utánpótlás szakmai
vezető

EKHO 60 12 25 248 Ft 5 050 Ft 363 571 Ft

Edző folyamatban EKHO 30 10 15 149 Ft 3 030 Ft 181 788 Ft

Edző folyamatban EKHO 20 10 10 099 Ft 2 020 Ft 121 188 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

utánpótlás szakmai vezető Az egyesületben dolgozó edzők szakmai munkájának koordinálása, irányítása. Kapcsolattartás a szülőkkel, MLSZ-szel,
edzőképzővel.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

8113 Egyéb U7 4 8

8126 Egyéb U9 6 12

6086 Egyéb U11 6 12

200000079 UEFA A U13 6 12

6099 Egyéb U14 8 12

5738 Egyéb U17 8 14

1460 UEFA B U19 8 16

folyamatban Egyéb U9 4 8

folyamatban Egyéb U7 2 8

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 171 486 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 504 962 Ft

Nevezési költségek 50 496 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 75 744 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 505 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 504 962 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 787 391 Ft

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

Összesen 5 600 041 Ft

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

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

5 024 497 Ft 51 799 Ft 103 597 Ft 5 179 893 Ft 575 544 Ft 5 703 638 Ft 5 755 437 Ft
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Általános Képzés

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

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

MLSZ Grassroots "C" 1 200 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam 1 300 000 Ft

500 000 Ft

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

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

246 193 Ft 2 538 Ft 5 076 Ft 253 807 Ft 253 807 Ft 505 076 Ft 507 614 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 18 160 Ft 18 160 Ft 9 080 Ft 27 240 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

109 854 Ft 109 854 Ft 54 927 Ft 164 781 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 109 826 Ft 109 826 Ft 54 913 Ft 164 739 Ft

Utánpótlás-nevelés 103 597 Ft 103 598 Ft 51 799 Ft 155 396 Ft

Általános képzés 5 076 Ft 5 076 Ft 2 538 Ft 7 614 Ft

Összesen 346 513 Ft  519 770 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Általános képzés Sportfejlesztési program elkészítése, elektronikus pályázatkezelő rendszerbe feltöltése. Támogatás igazolások elkészítése,
közreműködés a támogatókkal való kapcsolattartásban.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Csenger, 2015. 11. 10.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Komlódy Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Csenger, 2015. 11. 10.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Csenger, 2015. 11. 10.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 880 770 Ft 9 080 Ft 18 160 Ft 908 010 Ft 908 010 Ft 1 806 940 Ft 1 816 020 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 10 654 509 Ft 109 840 Ft 219 680 Ft 10 984 029 Ft 4 707 441 Ft 15 581 630 Ft 15 691 470 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 327 931 Ft 54 927 Ft 109 854 Ft 5 492 712 Ft 2 354 019 Ft 7 791 804 Ft 7 846 731 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 326 578 Ft 54 913 Ft 109 826 Ft 5 491 317 Ft 2 353 422 Ft 7 789 826 Ft 7 844 739 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 024 497 Ft 51 799 Ft 103 597 Ft 5 179 893 Ft 575 544 Ft 5 703 638 Ft 5 755 437 Ft

Képzés 246 193 Ft 2 538 Ft 5 076 Ft 253 807 Ft 253 807 Ft 505 076 Ft 507 614 Ft

- ebből általános képzés 246 193 Ft 2 538 Ft 5 076 Ft 253 807 Ft 253 807 Ft 505 076 Ft 507 614 Ft

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

Összesen 16 805 969 Ft 173 257 Ft 346 513 Ft 17 325 739 Ft 6 444 802 Ft 23 597 284 Ft 23 770 541 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft

be/SFPHPM01-08325/2015/MLSZ

2015-11-10 12:39 24 / 26



A kérelemhez tartozó mellékletek (25 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)

alairasmintadr.komlodymiklos-el_1429899416.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-24 20:16:56)
f06e10159cd2b2a68aa5da760e3101b66505236a4487a66b2a245167fd90a74d

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

csengerfcfinanszirozasitervesha_1430378462.pdf Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2015-04-30 09:21:02)
520f5740bde1000cfdb6d068426365558058d8121911d1cf170e308ee3ba2fa1

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

csengerfcfinanszirozasitervesha_1430378442.pdf Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2015-04-30 09:20:42)
520f5740bde1000cfdb6d068426365558058d8121911d1cf170e308ee3ba2fa1

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

birosagikivonatcsengerfc2015.04_1430213734.pdf Szerkesztés alatt, 832 Kb, 2015-04-28 11:35:34)
28f5aeffcdca2400ef70aa5c03ae39707f59819e74f58626aefb42ddeef4c3c9

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

csengerfcszolgaltatasidij_1430379859.pdf Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2015-04-30 09:44:19)
6d1225e90bb71df0b6d23b8fb0c36fa10bc9bfebdceff4181af6b5a8187ec467

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

csengerfcnavkoztartozasmentesig_1429899489.pdf Szerkesztés alatt, 657 Kb, 2015-04-24 20:18:09)
224e3f04f7733927f0670f7b3f5817d3175095052be3256a716ecda2a3a97b5f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

eme2014_1430250286.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-28 21:44:46) 940d5d18a1519e46b3fde183710f5b80021016f72a221b7f45dab086500198d2

tuv2014hu_1430250321.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-28 21:45:21) 387aa29e4e10925e1b3eeac6a29444c1d24fa849d3dc9ea53afd42cb24f43b0a

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

hatosagiibizonyitvanynemepitesi_1430299941.pdf Szerkesztés alatt, 495 Kb, 2015-04-29 11:32:21)
a6e42df0cf1e5c9d88ebbb099f4b7f41b61d4d479cab206886db50cb38a1c48d

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

csengerfc-palyahasznalat_1430231882.pdf Szerkesztés alatt, 693 Kb, 2015-04-28 16:38:02)
306ee9e45c3eac3b922abd81aa01bc37e3226581cc2a87372346fe7c2a76f4aa

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

arajanlat_csengerfc_oltozipad_szekr_1441027480.pdf Hiánypótlás melléklet, 446 Kb, 2015-08-31 15:24:40)
5a048ad8913afc5d59532944aafd4b17d5f2517b855ddd6e545b48e80fdad0f2

arajanlat_csengerfc_ontozo_1441027487.pdf Hiánypótlás melléklet, 148 Kb, 2015-08-31 15:24:47)
73c858b76b861a29e7e1321da7d3fd6d0ca79c12fb2e8149982e18fe0fa72874

ajanlat_iparisportmosogepbeszerz_1430385336.pdf Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2015-04-30 11:15:36)
5932e62499a1a511501966dfed037154f39cc3dc45ebc33c68d9ea0f7c9e584c

arajanlatcsengerfc_1430318094.jpg Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2015-04-29 16:34:54)
401bcab685a644b6b3d18475501656ed72f5aa3f429b68f8e808204b4efa6df9

arajanlatesmuszakileirasinforma_1430250166.pdf Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2015-04-28 21:42:46)
48224c31a9ae29700137bfb4e5069dc640e42c15eb36725a7b6f5f707c682125

ajanlat150427_1430385487.pdf Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2015-04-30 11:18:07) 37a2c1f7e42ad4a602083f9f4a212bf79e5b2a42f5de75c134d58c6355ce82d5

csengerfcfunyirotraktorbeszerze_1440669928.pdf Hiánypótlás melléklet, 596 Kb, 2015-08-27 12:05:28)
b64fbc07b27390e85847470b19c3512373e690d4db0afa10728e9c2c10bac183

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlat_csengerfc_oltozipad_szekr_1441027440.pdf Hiánypótlás melléklet, 446 Kb, 2015-08-31 15:24:00)
5a048ad8913afc5d59532944aafd4b17d5f2517b855ddd6e545b48e80fdad0f2

arajanlat_csengerfc_ontozo_1441027460.pdf Hiánypótlás melléklet, 148 Kb, 2015-08-31 15:24:20)
73c858b76b861a29e7e1321da7d3fd6d0ca79c12fb2e8149982e18fe0fa72874

arajanlatesmuszakileirasinforma_1430250235.pdf Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2015-04-28 21:43:55)
48224c31a9ae29700137bfb4e5069dc640e42c15eb36725a7b6f5f707c682125

muszakileiras2015_1430250349.pdf Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2015-04-28 21:45:49)
202a50eb8684134f2e2c8f0e272e98f4fa7c40139dd8f73e032ca5b7c6126da6

csenger3002015_1430250385.pdf Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2015-04-28 21:46:25) c8bccf2633421e73cb65691328d4d12c847a7047ca1d6c3bf5eb45e31a993b4f

csengerfcfunyirotraktorbeszerze_1440669826.pdf Hiánypótlás melléklet, 596 Kb, 2015-08-27 12:03:46)
b64fbc07b27390e85847470b19c3512373e690d4db0afa10728e9c2c10bac183
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