
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Dunakeszi Vasutas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  DVSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Jogosult

Tagsági azonosítószám  2605

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  19893046-2-13

Bankszámlaszám  11747037-20012247-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2120  Város  Dunakeszi

Közterület neve  Fő  Közterület jellege  út

Házszám  145  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2120  Város  Dunakeszi

Közterület neve  Fő  Közterület jellege  út

Házszám  145  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 914 55 72  Fax  

Honlap  www.keszeg.hu  E-mail cím  andrasgyetvan@hotmai.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gyetván András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 914 55 72  E-mail cím  andrasgyetvan@hotmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Gyetván András +36 20 914 55 72 andrasgyetvan@hotmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 4,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 13 MFt 13 MFt 15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5 MFt 5,5 MFt 5 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 3 MFt

Összesen 18 MFt 18,5 MFt 27,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 12 MFt 10 MFt 15 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 3 MFt 4 MFt

Anyagköltség 4 MFt 3 MFt 4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3 MFt 4 MFt 4 MFt

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

Összesen 23 MFt 20 MFt 27 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 16 MFt 16 MFt 20 MFt

Működési költségek (rezsi) 9 MFt 8 MFt 10 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)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 25 328 597 Ft 0 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

A Dunakeszi Vasutas a múltban is a jelenben is a régió legnagyobb egyesülete mintegy 350 főt számláló aktív sportolói,valamint 100 főt számláló pártolói
taglétszámmal.Évi 40 millió forint körüli költségvetése biztosította 2000-től minden évben a labdarúgó a kézilabda és atlétika szakosztály olyan szintű működését,hogy
2013-ig a labdarúgó szakosztály felnőtt és utánpótláscsapatai a Nemzeti Bajnokság III. osztályában,míg a kicsik már 2005-től a Bozsik program elődjében a SPORT
XXI.programban szerepeltek,a kézilabdaszakosztály NB II-ben,az atléták pedig országos szinten az első húszban pozicionálták magukat évről évre.Ez utóbbi
szakosztály az eltelt évek alatt országos bajnokokat adott az egyesületnek a különböző korosztályokban,Tőlgyesi Péter felnőtt országos bajnokunk a 2004-es
Athénban rendezett olimpián 7. helyezéssel képviselte hazánkat és a Dunakeszi Vasutast hármasugrásban.A szakosztályok működtetése mellett évről évre kiemelt
feladata volt az egyesületnek a Vasutas sporttelep fejlesztése,üzemeltetése(gáz-viz-villany-kommun.-díjak kifizetése,pályák épületek karbantartása)
fenntartása(gondnok,takarító,szertáros,mosónő bére).Megépűlt a múltban a Vasutas által előteremtett forrásokból egy nagyméretű, vörössalak borítású
edzőpálya,mellette ugyanolyan méretű füves edzőpálya,egy kézilabda pálya méretű műfüves pálya világítással a pályát körbevevő labdafogó ás határoló palánkkal,a
pályákat fúrt kútból locsoló öntőzőberendezés,valamint egy fütött futófolyosó,7db salakos teniszpálya,egy kézilabda pálya méretű 11m belmagasságú sportcsarnok
fűtéssel,világítással.Ezen túlmenően kiváló geometriával és gyepszőnyeggel rendelkező centerpályával,a hozzá tartozó fedett lelátóval,salakos futópályával 10
öltözővel, 2 oktató és klubhelységgel, mosodával szaunával fitnessteremmel is rendelkezett az egyesület,valamint saját lőtere ,saját dunaparti csónakháza volt
vendégszobákkal,egy lakóingatlana a város szívében mint totózó.A 2013-ig tulajdonos Máv és a város a feti létesítményekkel kapcsolatos feladatokhoz forrást 2000-
től 2013-ig nem biztosított.Nem volt egyszerű helyzetben az alatt a 13 év alatt az egyesület,amikor ilyen markánsan a "célja szerinti"tevékenységtől -a
sporttevékenységtől- eltérő feladatokat kellett szinte első helyen a prioritások között megoldania. 2013-tól azonban Máv a Vagyonkezelő közreműködésével ingyen
átadta a létesítményt a város önkormányzatának,amellyel egyszerre megváltozott a Vasutas helyzete,és a létesítményhasználata.Szegények lettünk 

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

Nincs ingatlanberuházás! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A jelenlegi -a 2016/17-es évad- lesz a TAO történetének ötödik éve.Úttörőként mi is belevágtunk edzö kollégáimmal 2011.-ben az elsők között.A fent leírtak
ismeretében egyesületünknek mondhatni a túlélést jelentette az öt év alatt az utánpótlásfejlesztésre fordítható adótámogatás.Mivel felnőtt csapatunk további
működtetéséről le kellett mondanunk 2013 nyarán a benevezési dokumentumok elfogadása után egy héttel, a tulajdonviszonyok egyesület számára hátrányos
megváltozása miatt.Mint mindig ebben a helyzetben is a gyerekek,a megmaradt utánpótláskorosztályok jelentették a jövőt,az egyetlen kiutat a szegénységből a
Vasutas számára. Meg a hűseges ,a nehéz időszakban is kitartó edzőink akik már a SPORT XXI. programban, a Bozsik program elődjében is pallérozták a
legkisebbeket.Tapasztalatuk és elhivatottságuk volt a záloga annak,hogy minden évben fenntartható mértékű és egyenletes fejlődést tudtunk biztosítani mind a
képzés színvonalában,mind a számszerű mutatók terén.Önmagáért beszél a létszám görbénk alakulása az öt TAO-s évünkre vonatkoztatva. 2012: 62fő 2013: 102fő
2014:122fő 2015:143fő 2016:221fő Ezek a számok azt jelentik,hogy a folyamatos ovodai és iskolai toborzó munka mellett kialakult egy pozitív bizalmi index a szülők
részéről edzőink szakmai és pedagógiai tevékenységét illetően.Így tudtunk évközben is új igazolásokkal,vagy átigazolási időszakban átigazolásokkal létszámot
növelni az egyes korosztályokban. Az előttünk lévő támogatási év is július 1.-ével kezdődik, amely felkészülési időszak,egészen augusztus 15.-éig, a bajnokságok
kezdetéig.Ilyenkor a foglalkoztatás folyamatossága érdekében a bajnoki mérkőzések júniusi befejeződése után nyári napköziket szervezünk,főleg a fiatalabb
korosztályokban.A felsőbb korosztályok a felkészülés monotóniáját edzőmérkőzésekkel oldják fel. Augusztus 15-től november 30-ig őszi versenyidőszak az U13 U14
U16 U19 korosztályoknak hétvégi bajnoki mérkőzésekkel,hét közben kondicionáló,regeneráló,szintentartó valamint készségfejlesztő edzésekkel.A Bozsikos
korosztályok ezalatt előre tervzett időpontokban Bozsik tornákon,fesztiválokon vesznek részt,az időpontok köztes időszakában pedig külön is szervezünk nekik
tornákat.Ez a projekttevékenység olyan háttérfeladatok biztosítását igényli mint edzői team,pályabérlés,utaztatás valamint sporteszközök sportszerek
sportfelszerelések.Ezekből a feladatokból adódó költségekre igényelünk a pályázatban támogatást.A téli felkészülési időszak dec.1.-től febr.28.-ig tart. 

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 szakszövetségi stratégia világos és nem jelent teljesíthetetlen elvárásokat sportolótól,edzőtől,sportvezetőtől,és nem utolsó sorban a szülőtől sem.A szülő kivétel
nélkül azt szeretné,ha a gyerekeik a legjobb körülmények között,a legjobb edzőkkel,minél többet edzhetnének és versenyezhetnének.A szövetség és a szülő elvárása
az egyesületek felé nagyon is összecseng,amikor a téli felkészülésről beszélünk.Azért,hogy a képzés folytonos legyen évszaktól függetlenül,a Vasutas edzői a
Bozsikos korosztályokkal az iskolák arra alkalmas méretű tornatermeiben,a felsőbb korosztályokkal a műfüvön folytatják dec.1-el kezdődően felkészülést a tavaszi
mérkőzésekre,mivel ők már nem férnek be a tornatemekbe.De ugyanilyen igény jelentkezik a Kinizsi labdarúgói, a futsalosok,a kézilabdások és más sportágat
képviselők részéről is.Ezen a téren tehát szorít a cipő Dunakeszin,nem felel meg város teremellátottsága a szövetségi stratégiának. A Vasutas a fokozatos-forrásokat
beosztó-fejlődés során ebben a támogatási évben jutott arra a szintre,hogy magasabb edzői létszámmal foglalkoztathat,versenyeztethet több csapatot.A szövetség
részéről ez a stratégiai elem is ösztönzi a minőségi munkát,hiszen a kisebb létszámú edzési egységekben több idő jut az egyéni képzésre.A tavalyi évben egy plusz
csapatot tudtunk inditani és játszatni az U14-es korosztályban,ami a szövetségi stratégia szerint ebben a támogatási évben kerül jóváírásra. Ugyanilyen hatékonyság
javító elem a szövetségi stratégiában a tehetségbónusz intézménye,amelynek számszerű eredményeit szintén az idei támogatási évben fogjuk tudni jóváírni három
Vasutas nevelésű tehetségre vetítve. A fent leírt elemekkel kapcsolódik tehát a korábbi évben beadott sportfejlesztési program a jelenlegihez,amelyet sikerült még
megfejelni további csapatok indításával a következő versenyévben,köztük egy U19-es, és egy leány korosztállyal. A menyiségi mutatók növelése mellett a szövetség
öt év után most már a képzés minősége terén is a hatékonyságra fókuszál.Ennek eddig is igyekeztünk megfelelni edzőink tevékenységével,és a kapott támogatások
felhasználásával. A jövőt illetően is ez a célunk. 

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

A sportfejlesztésre fordítható adótámogatás új és lényeges elemmel bővült azáltal,hogy év közben is hozzájuthatnak olyan forráshoz a támogatást igénylő
egyesületek, amelyet nem a támogató,hanem a NAV teljesít pénzügyileg.Az öt év során egyszer sem fordult elő, hogy társasági adójából decembernél előbb utalt
volna egy támogatónk.Ez utóbbi jelenségből származó hátrányokat küszöböli ki a finanszírozás terén ez az új lehetőség.Remélhetőleg a támogató cégek
érdeklődését,majd hajlandóságát is felkelti ez a támogatási forma,és ennyivel is könnyebb lesz az életünk júniustól decemberig.Az a hozzáállás is segít majd ennek a
támogatási formának az igénybevételében,amely a pályázati iroda részéről minden évben tettenérhető, történetesen,hogy a pályázatok beadását ,majd elfogadását
követően évről évre egyre rüvidebb időn belül megjelennek az SFP HATÁROZAT-ok. A gazdasági hatásokat öt év távlatából már makro szinten is mérni lehet.Az adó
támogatás egyértelműen kifehérítette az edzői javadalmazást, ebből kifolyólag ez a szektor nagyságreddel több TB járulékkal növelte az adóbevételeket, mint öt
évnek előtte,és nem elhanyagolható szempont hogy nőtt az utánpótlás edzői életpálya megbecsülése,népszerűsége.És ami mindezen gazdasági előnyöket is
fölülírja,az az egyszerű tény,hogy sokkal többen választják a labdarúgást kiskorukban, mint öt évvel ezelőtt. Az előnyök után a kockázatokról: Ami a Vasutast
leginkább érintő kockázat,a pályabérleti díjak körüli anomália.Egyrészt azok magas volta,hát ezért építettük az adóforintjainkból ,hogy utána alig lehessen igénybe
venni? Ezt a pofont tetézzük azzal, hogy a Budapesti egyesületek a támogatás 40%-át számolhatják el,a nem budapestiek meg 20%-át. Miért külömb a Budapesten
futballozó gyerek? Vagy mert ott drágábbak a pályák? A Dunakeszi nagyműfű 30 000 forintos,és a centerpálya 60 000 forintos bérleti díjától nem sok drágább
budapesti pálya van. A Vasutas megérdemelne annyi kedvezményt,ha már 13 évig fenntartotta azt a létesítményt amelyben most ilyen brutális bérleti díjakat
fizet,legalább támogatása 40%-át fordíthassa erre a költségelemre. Nekünk itt Dunakeszin az is egy kockázati elem,hogy ilyen kevés tornatermi férőhely mellett
abban a létesítményben ahol Vasutas székhelye van és sportoltatja atlétáit,labdarúgóit miért két ember teniszezik egy kézilabda pálya méretű 11 méter magas
fűtéssel,világítással rendelkező sportcsarnokban,miért nem 20 Bozsikos kisgyerek futballozik ? Feltöltött mellékletben a dunakeszi bérletidíj.
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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)

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 - 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)

0 Ft

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

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFPHPM01-11788/2016/MLSZ

2016-06-17 07:02 7 / 24



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

U14 Dunakeszi Vasutas SE U14 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 Dunakeszi Vasutas SE U16 19 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 Dunakeszi Vasutas SE II. U14 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

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

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

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 9 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 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

U7 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesűleti 11 Bozsik egyesületi U13 Aktív

U13 Bozsik egyesületi 11 Bozsik egyesületi U13 Aktív

U13 Bozsik egyesületi 11 Bozsik egyesületi U13 Aktív

U19 Dunakeszi Vasutas 16 egyéb ffi UP bajnokság Aktív

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

428977 HORVÁTH HENRIK ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT. 2015.08.27 15%

430848 HORVÁTH KÁLMÁN ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT. 2015.08.27 15%

430847 HORVÁTH RÓBERT ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT. 2015.08.27 15%
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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

U15 Dunakaszi Vasutas 16 női UP bajnokság Aktív

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 edző mez db 200 5 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 200 2 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 200 1 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 200 7 000 Ft 1 400 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 300 3 500 Ft 1 050 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 60 5 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter pár 4 25 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter pár 4 20 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter pár 4 10 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 200 12 000 Ft 2 400 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 200 10 000 Ft 2 000 000 Ft

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

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

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

D.keszi Közüzemi kft Műfüves pálya 19 000 Ft 35 6 3 990 000 Ft

Dk.keszi Közüzemi kft Sportcsarnok 3 500 Ft 40 4 560 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

D.keszi Közüzemi
kft

A téli felkészülések színhelyei a város iskoláinak tornatermei.

Dk.keszi Közüzemi
kft

A Vasutas volt sporttelepén mindegyik pályát bérleti díj ellenében használhatja az egyesület."Érvényes árak 2016. július 1.-től" a feltöltött
mellékletek 5.helyén található

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 TANC1418-00992 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző TANC1514-01764 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző 1927 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző 2999 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző 0730 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft
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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)

Egyéb 300002614 Normál 102 12 55 000 Ft 15 400 Ft 844 800 Ft

Egyéb 148/2081/82 Normál 102 12 55 000 Ft 15 400 Ft 844 800 Ft

Edző 7529 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző 5510 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző 5507 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző 2720 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

Edző 7111 EKHO 102 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

300002614 Alkalmazotti állományban foglalkoztatva

148/2081/82 Edzői képesítés

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1418-00992 MLSZ Grassroots
C

U13 24 22

TANC1514-01764 MLSZ Grassroots
C

U13 24 22

1927 UEFA B U14 24 16

2999 UEFA B U11 24 18

0730 UEFA B U11 24 18

Válasszon UEFA B U7 24 14

Válasszon Erőnléti edző U9 24 21

7529 MLSZ D U11 24 18

5510 MLSZ D U7 24 13

5507 MLSZ D U9 24 21

2720 UEFA B U11 24 19

7111 MLSZ D U16 24 19

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 9 030 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

be/SFPHPM01-11788/2016/MLSZ

2016-06-17 07:02 14 / 24



2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek 1 700 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 550 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 9 609 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 500 000 Ft

Összesen 27 889 600 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)

25 075 311 Ft 253 286 Ft 0 Ft 25 328 597 Ft 2 814 289 Ft 27 889 600 Ft 28 142 886 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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Dunakeszi, 2016. 06. 17.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gyetván András (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: Dunakeszi, 2016. 06. 17.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 15:34:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 15:35:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 15:35:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 15:36:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-06-17 07:00:27

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)

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok
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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 7 12 71%

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 16 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 19 20 5%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 16 20 25%

U13 fő 44 50 14%

U11-U9-U7 fő 142 150 6%
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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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

25 075 311 Ft 253 286 Ft 0 Ft 25 328 597 Ft 2 814 289 Ft 27 889 600 Ft 28 142 886 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 25 075 311 Ft 253 286 Ft 0 Ft 25 328 597 Ft 2 814 289 Ft 27 889 600 Ft 28 142 886 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 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)

cimpeldany_1461850533.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2016-04-28 15:35:33) 4672ef8a08aca72dceaf0959f1f13cb2c8989e66a04d974fe633d891fff40471

Egyéb dokumentumok

cipomufuves_1466139576.pdf (Hiánypótlás melléklet, 488 Kb, 2016-06-17 06:59:36) 9653f24762f9f189d6113c328ab8c94036109f910acf543aeacd93f7243c23a0

edzomelegito_1466139585.pdf (Hiánypótlás melléklet, 488 Kb, 2016-06-17 06:59:45)
7e0fdc8701add4d6d55114ffa08ee1d17f665a4935e61170d73e55d0d40de240

merkozesgarnitura_1466139600.pdf (Hiánypótlás melléklet, 487 Kb, 2016-06-17 07:00:00)
25d23fa2c1804952feacd1410769c4ec530228acdc1c058f7da4e2686f6026ce

edzolabda_1466139611.pdf (Hiánypótlás melléklet, 487 Kb, 2016-06-17 07:00:11) 42dd6b9c4be804d2814e039563f7d37f7d3ed3446aef840d6564b0c772fa70ae

edzomez_1466139627.pdf (Hiánypótlás melléklet, 487 Kb, 2016-06-17 07:00:27) cc26a347568db719d8657a8a2608c1121521d99b5d8bcfa7fd0eabc99a43f024

ervenyesarak2016.07.01-tol_1461850596.pdf (Szerkesztés alatt, 562 Kb, 2016-04-28 15:36:36)
7cffe088dc8b508a537d98fe54f88d8daefb825317ffd6bd71861db026ae5e7b

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

kivonat_1461850498.pdf (Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2016-04-28 15:34:58) 97756882a4e458249bfd1976337de1948df4e54fd6a004e00b2df9aa2b276bd1

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ig.szolgdij_1461850579.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2016-04-28 15:36:19) 1930eb1484fefbff56cff721ee6f7f439307b6d173470a9fe8eda820829481d8

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

adoigazolas_1461850556.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-28 15:35:56) 68ba74ae1a8f73e8c86ca4f7af3a7123b888dc7e94d21d8e89a320f8135a2867
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