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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

Diósgyőr FC Kft.
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

113

Jogosult

1549
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

NB I-es felnőtt

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Sportszervezet

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs 1 1 7 5 5 9 4 8-2-0 5

Adószám:
Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

Andrássy út

Telefon:

46-530-441

3 5 3 3

-

1 1 7 3 4 0 0 4 2 0 5 0 3 4 7 1
(helység)
(házszám)

-

Miskolc
61

Honlap:

www.dvtk.eu

(helység)

Miskolc

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

3 5 3 3

(házszám)

Andrássy út

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dudás Hunor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Ügyvezető

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06709479294

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

61

dhunor@dvtk.eu

Szemán Norbert
E-mail cím:

06703718300

szeman.norbert@dvtk.eu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .

2011

Bevétel

2012

2013

Önkormányzati támogatás

84 MFt

76 MFt

60 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

271 MFt

345 MFt

300 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 Ft

800 MFt

Egyéb támogatás

67 MFt

24 MFt

24 MFt

Összegzés:

422 MFt

összesen:

445 MFt

1 184 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2011

Kiadás

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

349 MFt

548 MFt

520 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

21 MFt

13 MFt

15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

108 MFt

166 MFt

150 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

133 MFt

193 MFt

165 MFt

Összegzés:

611 MFt

összesen:

920 MFt

850 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
4

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2013/14 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása
Részletes Sportfejlesztési program csatolva (Egyéb dokumentumok)
Adatok Diósgyőr FC Kft.
Létesítmény
DVTK Stadion
Cím: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61.
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek
A sportlétesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, a sportlétesítményt használó sportszervezet megnevezése
Tulajdonos megnevezése: DSM Kft.
Telephely: 3532. Miskolc, Andrássy u. 61.
Telefon: 06/46/516-232
Fax: 06/46/516-231
e-mail cím: dsmkht@t-online.hu
ügyvezető: Vécsi György
1. A sportlétesítmény műszaki állapota-Felújítás alatt
2.A létesítmény befogadóképessége:
Jelenlegi állapot (Szakhatóságok által engedélyezett):
Naposoldal: 3142 felülnézeti vetületi alapterület 1.908 m2
Tribünépület:1219 160VIP felületi vetületi alapterület1.141 m2
Északi kanyar 2825 állóhely
Déli kanyar 2606 állóhely felületi vetületi at. régi lelátók össz.:3500m2
Álló összesen: 5431
Összes férőhely:9.952
3.Beléptető rendszer
Stadion Biztonsági projekt keretében elkészült és átadásra került: 2013.
Beléptető kapuk száma: 6 db (Ecco Arena típusú kétpályás forgószárnyas teljes magasságú acélszerkezetű beléptető kapuk)
Vezetési pont: mobil irodakonténer
Szerver helyiség: helye: Klubház 1.em.
Pénztárak: 8 darab (helye: Pénztárkonténer: 4 munkaállomás, Klubház: 2 munkaállomás, DVTK Shop: 2 munkaállomás
Kamerák: ﬁx és mozgatható kamerák
Edzőpályák: 2 nagy méretű műfű, 2 nagy méretű élőfű
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Részletes Sportfejlesztési program csatolva (Egyéb dokumentumok)
DVTK Stadionfejlesztés II. ütem a 2012-13-as TAO projekt keretében
DVTK Stadionfejlesztés III. ütem a 2013-14-es TAO projekt keretében
Előzmények:
Magyarországon – hasonlóképpen, mint a nagyvilágban – a labdarúgás meghatározó területe a sportnak, széleskörű közönségigény kielégítésére hivatott. A Magyar
Labdarúgás Reformprogramja alapján a Kormány, az MLSZ, és a HLASZ közreműködésével elvégezte a Magyar labdarúgó-stadionok állapotának felmérését, és a
legfontosabb felújítási, fejlesztési szükségleteket számbavételét. Ennek a rekonstrukciós programnak megfelelően készül a Miskolc Diósgyőri Labdarúgó-stadion
felújítása, fejlesztése, 2003 óta. (Az 1960-ban tervezett eredeti tervek szerint épült stadion összesen 24.656 fő befogadására volt alkalmas. Ebből állóhelyes lelátókon
23.430 fő, plusz a tribünépület ülőhelyein 1226 fő fért el. (19 szektor felül 570 alul 600 férőhellyel azaz 22.230 plusz kislelátók 2x 600 fő, plusz a tribünépület lelátója 1226
fő = 24.656 fő)
Az Ifjúsági és Sportminiszter 60/2001. (X. 17.) sz. határozatában döntött arról, hogy az országos stadionrekonstrukciós program keretében Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Miskolc - Diósgyőri Labdarúgó és Atlétikai Stadion felújítására és modemszálására 355 M Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesült.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 14/2001. (11.14.) sz. határozatában döntött a beruházáshoz szükséges 180 M Ft önkormányzati önerő biztosításáról. Mivel
mind az állami, mind az önkormányzati támogatás éves bontásban (2004-2005-2006) állt rendelkezésre, ezért a beruházás ütemezése is ennek megfelelően történt.
2004-ben kiépült a komplett pályavilágítás, melynek során a közel 40 éves elektromos rendszer teljes cseréje valósult meg.
2005-2006-ban elkészült a főépület teljes felújítása. Ennek keretében megvalósult a főépületen elhelyezkedő lelátók rekonstrukciója, a főépület építőmesteri,
szerkezetépítési, gépészeti, valamint az erős és gyengeáramú hálózat teljes kiépítése. Megújult a főépülethez tartozó víz és csatornahálózat. A beruházás során
beépítésre került egy további szint, amely növelve az alapterületet, kényelmesebbé és komfortosabbá tette a sportolók elhelyezését. Az épület és a pályavilágítás
műszaki átadása 2006. március 31-én megtörtént.
A Miskolc - Diósgyőri Labdarúgó Stadion műszaki és esztétikai állapota azonban - a részleges felújításokkal nem érintett lelátóterületeken - az évek során
folyamatosan romlott, ezért ezek felújítása és korszerűsítése elkerülhetetlenné vált. A komplex rekonstrukció harmadik szakaszában a stadion lelátóinak felújítása
kerül megvalósításra, az alábbi ütemezésben:
2009-2010-ben megépült az I. ütem, melyben a pálya keleti szektorainak elbontását követően új fedett szektor került megépítésre. A lelátóhoz tartozó szociális ellátó
létesítmények, azaz a vizes blokk és büfé a lelátó alatti üres területen került kiépítése.
Építészeti koncepció, a komplett rekonstrukció szakaszai és a befejező szakasz fejlesztési ütemeinek leírása
Célunk a korszerű, kulturált kiszolgálást biztosító stadion létrehozása a Magyarországi Stadionfejlesztő Program előírásainak megfelelő kialakítással, a nézők, és a
játékosok komfortosabb kiszolgálása, és az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítása.
Elkészült fejlesztési ütemek:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003-ban elkészíttette a teljes stadion rekonstrukció építési engedélyezési tervét. A rekonstrukció tervezésekor az
elsődleges szempont az volt, hogy a közönség és a labdarugók kiszolgálása szempontjából egyaránt megfelelően korszerűsített létesít¬mény valósuljon meg. A teljes
rekonstrukció ütemezésének első két szakasza, a tribünépület rekonstrukciójával és a pályavilágítás kiépítésével 2006. március 31-én lezárult.
A komplex rekonstrukció harmadik szakaszában a stadion lelátóinak felújítása több ütemben kerülhet megvalósításra, melynek I. üteme a meglévő lelátók hét keleti
szektorának elbontását követő új fedett lelátó építése, valamint a lelátóhoz tartozó szociális ellátó létesítmények, azaz a vizes blokk és büfé kiépítése 2010-ben
átadásra került.
Jelenlegi fejlesztési ütem:
II./a rész
A jelenleg elvi építési engedély a lelátó fejlesztés II. üteme, amely a meglévő tribünépület előtt építendő új korszerű lelátóépülettel biztosít az eredeti tribünépület
férőhelyénél több ülőhellyel együtt megfelelő VIP és médiahelyeket, valamint a nemzetközi meccsekhez is alkalmas TV közvetítőállást. A lelátó alatt helyezzük el a
szociális kiszolgáló helyiségeket, mosdókat, büféket, a már megépült déli oldali lelátóhoz hasonló kialakítással. A játékos kijáró helyzete nem változik, csak a pálya
szélén elhelyezendő kispad kerül új helyre új szerkezeti kialakítással.
II./b rész
Az új lelátót emeleti folyosók kapcsolják össze a meglévő tribünépülettel, így továbbra is használhatóak a tribünépület meglévő helyiségei, a sajtótájékoztató terem, a
büfé, az öltözők és az egyéb technikai és irodahelyiségek, de kiegészülhetnek a tribün lelátóülései helyén építhető központi galériás nagyteremmel, és egyéb
kiegészítő helyiségekkel.
Az új lelátó építésével egyidejűleg áthelyezésre kerülnek a nyugati oldali pályavilágítás szerkezetei is.
A lelátófejlesztés II. ütemének része a pályaszerkezet korszerűsítése - a pálya keleti irányú elmozdítása az atlétikai pálya, azaz a rekortán megszüntetésével. Az új

pálya a 2010 évi UEFA Stadion infrastruktúra szabályzatának megfelelően alagcsövezéssel és fűtéssel, öntözéssel kerül kialakításra - amely már ﬁgyelembe veszi a
futópálya nélküli labdarúgó stadion követelményeit, azaz a DVTK Aréna fejlesztés terveit is.
Hosszútávú fejlesztési terv:
A Miskolc - Diósgyőri Labdarúgó Stadion műszaki és esztétikai állapota azonban - a részleges felújításokkal nem érintett lelátóterületeken - az elmúlt évek során
folyamatosan romlott, ezért ezek teljes cseréje, korszerűsítése elkerülhetetlenné vált. A régi állóhelyes lelátóknál jelenleg az alapvető (szociális) feltételek is
hiányoznak (közönség WC-k, büfé hiánya). A lelátó szerkezete a tervszerű megelőző karbantartás hiánya (évenkénti festés az acélszerkezeteken, stb.) következtében
jelentős állagromlást szenvedett el. Javítása, felújítása nem csak gazdaságtalan, de építészeti kialakítása is elavult. (lejtése, a lépcsőzések méretei már nem felelnek
meg a jelenlegi elvárásoknak, szabványoknak)
Ezért is elkerülhetetlen a pályát körülvevő meglévő régi állóhelyes lelátók elbontása és újjáépítése is az összes szociális és kiegészítő egység biztosításával.
Az előzetes tervek szerinti következő hosszútávú fejlesztési ütem a véglegesített beruházói programnak megfelelően külön építési engedély alapján épül. A befejezés
során a pályát körülvevő régi lelátók elbontását követően kerül sor a további, északi és déli új lelátószektorok kiépítésére a szükséges szociális és háttérterületekkel
együtt. Emellett szükséges a kiegészítő egységek felújítása (kijelző, beléptető, stb.), valamint a parkolók kiépítése is.
A jelenlegi, vagy a távlati fejlesztési ütemek építészeti, gépészeti, statikai tervezése során határozható meg az esetlegesen szükségessé váló infrastrukturális
bővítések, telekalakítás stb. az építési engedélyezés folyamán kerülnek megvalósításra.
DVTK Arénafejlesztés javasolt építési ütemezés
A pálya keleti irányú elmozdítása az atlétikai pálya, azaz a rekortán megszüntetésével. Az új pálya a 2010 évi UEFA Stadion infrastruktúra szabályzatának megfelelően
alagcsövezéssel és fűtéssel kerül kialakításra.
A nyugati tribünépület előtt új fedett lelátóépület építése VIP, és a sajtó helyiségekkel, központi TV állással, a meglévő keleti szektorral megegyező előregyártott beton
szerkezeti kialakítással. Az új lelátót emeleti folyosók kapcsolják össze a meglévő tribünépülettel, így továbbra is használhatóak a tribünépület meglévő helyiségei, a
sajtótájékoztató terem, a büfé, az öltözők és az egyéb technikai és irodahelyiségek, de kiegészülhetnek a tribün lelátóülései helyén építhető központi galériás
nagyteremmel, és egyéb kiegészítő helyiségekkel. Az új lelátó építésével egyidejűleg áthelyezésre kerülnek a nyugati oldali pályavilágítás szerkezetei is.
I. –II. ütem
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő új meglévő lelátóépület
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő új építendő lelátóépület
északi oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
Férőhelyszám: 10.749 fő ( déli oldal: 2040 fő meglévő állóhely)
III. ütem:
A déli állóhelyek elbontása után építhető új déli lelátó
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő új meglévő lelátóépület
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő új építendő lelátóépület
északi oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
déli oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
Férőhelyszám: 13.027 fő
III./b. ütem: Opcionálisan
A sarkok építése
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő 4531 fő
északi oldal: 2278 fő
déli oldal: 2278 fő
sarok: 4x2111 fő = 8333 fő
Férőhelyszám: 20.139 fő
Pályafelújítás ütemezése:
- Várható kezdés: 2013 ősz
- Várható befejezés: 2013 tél
Stadion felújítás ütemezése: I.-II ütem
- Várható kezdés: 2014 év eleje
- Várható befejezés: 2014 év vége
Megvalósítási terv 2013/2014-ban
I. Tárgyi eszköz beruházások, felújítások
1, Stadion rekonstrukció III. ütem:
A déli állóhelyek elbontása után építhető új déli lelátó
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő új meglévő lelátóépület
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő új építendő lelátóépület
északi oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
déli oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
Férőhelyszám: 13.027 fő
2, Stadion biztonsági rendszerének fejlesztése átalakítása
2, a, SBP projekt keretében épült komplett biztonsági-rendszer kiterjesztése
2, b, SBP projekt keretében kialakított komplett biztonsági rendszer áthelyezése
2, c, Klubház-tribünépület belső biztonsági rendszerének kialakítása
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
Részletes Sportfejlesztési program csatolva (Egyéb dokumentumok)
DVTK Stadionfejlesztés III. ütem a 2013-14-es TAO projekt keretében
DVTK Arénafejlesztés javasolt építési ütemezés
I. –II. ütem
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő új meglévő lelátóépület
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő új építendő lelátóépület
északi oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
Férőhelyszám: 10.749 fő ( déli oldal: 2040 fő meglévő állóhely)
III. ütem:
A déli állóhelyek elbontása után építhető új déli lelátó
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő új meglévő lelátóépület
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő új építendő lelátóépület
északi oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
déli oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
Férőhelyszám: 13.027 fő
III./b. ütem: Opcionálisan
A sarkok építése
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő 4531 fő
északi oldal: 2278 fő
déli oldal: 2278 fő
sarok: 4x2111 fő = 8333 fő
Férőhelyszám: 20.139 fő
Pályafelújítás ütemezése:
- Várható kezdés: 2013 ősz
- Várható befejezés: 2013 tél
Stadion felújítás ütemezése: I.-II ütem
- Várható kezdés: 2014 év eleje
- Várható befejezés: 2014 év vége
Megvalósítási terv 2013/2014-ban
I. Tárgyi eszköz beruházások, felújítások
1, Stadion rekonstrukció III. ütem:
A déli állóhelyek elbontása után építhető új déli lelátó
keleti oldal: 3044 fő alsó bővítés 896 fő = 3940 fő új meglévő lelátóépület
nyugati oldal: 3692 fő 812 VIP 27 média = 4531 fő új építendő lelátóépület
északi oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület

déli oldal: 2278 fő új építendő lelátóépület
Férőhelyszám: 13.027 fő
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
Részletes Sportfejlesztési program csatolva (Egyéb dokumentumok)
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonya
Szövetségi célokkal összhangban:
Klubcélok: Magyarországon az első osztályban 16 csapat közül jelenleg 3 szerepel Kelet-Magyarországról. Ez a három csapat a DVTK és a Debrecen és az Eger; A
diósgyőri labdarúgás túlnőtt az NB l-es klubbon — a Miskolc és a környékén lévő városok számára a DVTK az összetartást, a küzdőszellemet és az odaadást jelenti.
Nem ritka, hogy a hazai mérkőzésein 10000 ember jelenik meg, az azt követő ünnepléseken pedig szintén több ezer ember vesz részt. A klub szíve-lelke a
szurkolótábor. A DVTK rendelkezik a legmagasabb átlag nézőszámmal. A Miskolc és környékéről érkező szurkolói klubok, dalok es transzparensek minden mérkőzés
hangulatát feldobják, a diósgyőri B-közép végig énekli az egész mérkőzést. A mérkőzésekre járás mára vonzó családi programmá is vált, nagyon sok hölgy és gyerek
szurkolónk látogat ki a mérkőzéseinkre. A Stadionbiztonsági projekt keretében átadott új biztonsági rendszer (jegy-és bérletértékesítő rendszer, beléptető rendszer,
kamerarendszer) már az MLSZ és az UEFA elvárásainak megfelelő beruházás, amely egy biztonságosabb, komfortosabb stadion kialakításának első állomása. Már a
tavaly előtti szezonban nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak kinőttük a stadiont, hanem hogy az elavultsága miatt már nem képes kiszolgálni a megemelkedett nézői
igényeket. Célunk egy fűtött talajú centerpálya kialakítása, illetve az UEFA előírásainak mindenben megfelelő (a nézőtéri komfort, a szolgáltatások - büfék, parkolók,
WC-k -, biztonsági rendszer) stadion építése, ahol nemzetközi mérkőzések megrendezését is vállalni tudjuk.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
Részletes Sportfejlesztési program csatolva (Egyéb dokumentumok)
A sportfejlesztési program lehetséges hatásai (társadalmi-gazdasági)
Miskolcon és a régióban a labdarúgás stratégiai ágazat, és ehhez mérten illik kezelni. A labdarúgás óriási potenciállal rendelkezik, aminek a kihasználására időre, és
rengeteg munkára van szükség. A földrajzi, területi adottságok, a város „sportfanatikus” lakossága olyan adottságok és előnyök, amelyekkel élni kell. Pontosan
megfogalmazott hosszú távra tervezett stratégiával, lépésről-lépésre haladó megvalósítással elérhető a kívánt fejlődés. A megyeszékhelyen és a megyében a DVTK
az, amely hírnevet hozhat, igazolt sportolók tucatjait foglalkoztatja, látogatottsága révén létesítményekbe tömegeket vonz, illetve hatalmas amatőr sportoló bázist
mozgat meg. A szakmai koncepció világos: tömegbázis a szabadidősportnak, egységes irányítás, akadémia-utánpótlásképzés, elitképzés, proﬁzmus, erős élsport.
Nevelni kell az élsport utánpótlását, és közben a diáksport alapjait is szélesíteni. A tehetséges sportolókat meg kell tartani.
Sportcélok:
a) Az utánpótlás-nevelésre fordított források megemelése, a nevelés színvonalának emelése, illetve a kapcsolódó költségek (sportfelszerelés, utaztatás átvállalásán,
csökkentésén keresztül a labdarúgáshoz való „hozzáférés” olcsóbbá tétele a gyerekek és így a szülők számára;
b) Infrastruktúra fejlesztés és a működési feltételrendszer javítása (pályák és kiszolgáló-létesítmények építése, felújítása, kapacitásnövelés, funkcióbővítés, sportcélú
tárgyi-eszköz beszerzés);
c) Szakemberek (edzők, sportmenedzserek, oktatók, sportegészségügyi szakemberek) megtartása, toborzása, képzése, továbbképzése;
d) A labdarúgás népszerűsítése, kampányok, programok szervezése, helyi, kistérségi, regionális „hálózatépítés” az érdekeltek lehető legszélesebb körének a
bevonásával, aktivizálásával (önkormányzatok, oktatási intézmények, szülők, társadalmi szervezetek);
e) Átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás (belső szabályozottság növelése, informatikai támogatás szerepének növelése, hosszú távú tervezés és
monitoring alkalmazása, teljesítményértékelés)
f) összhang az MLSZ és a nemzetközi programokkal
A DVTK SE-vel való együttműködés nagymértékben segíti a létesítmény-fejlesztés, a szakember foglalkoztatás és az utánpótlás-nevelés területén a labdarúgás
fejlődését a megfogalmazott sportágfejlesztési koncepció mentén.

4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
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Személyi jellegű ráf ordít ások
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott
pozíció(k)
megnevezése

Új?

Kategória

Képesítés

Adózás módja

Napi
Kif.
munka hó
óra

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2013/14

Technikai vezető

Nem

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

2013/14

Nem
Ügyvezetői asszisztens

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft

2013/14

Masszőr

Nem

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

2013/14

Nem
Gazdasági asszisztens

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

2013/14

Marketing igazgató Nem

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

2013/14

Nem
Segédedző asszisztens
edző

Edző

UEFA "Pro"

EKHO

8

12

500 000 Ft 100 000 Ft 7 200 000 Ft

2013/14

Főszerkesztő

Nem

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

2013/14

Nem
Marketing asszisztens

Egyéb

nem releváns

EKHO

8

12

120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft

Összegzés:

64

96 2 370 000 Ft
474 000 Ft 34 128 000 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

17 250 251 Ft

17 250 251 Ft

34 500 503 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

17 250 251 Ft

17 250 251 Ft

34 500 503 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

2013/14

2013/14

9

Eszköz jellege

egyéb

egyéb

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Stadionrekonstrukció III. ütem

Elavult állóhelyek
elbontása, új lelátók
építése. UEFA
előírásoknak megfelelő
stadion kialakítása.

Stadionbiztonsági rendszer

A Stadionbiztonsági
Projekt (SBP projekt)
keretében épült komplett
stadion biztonságirendszer bővítése,
fejlesztése
kiterjesztése
A Stadionbiztonsági
projekt (SBP projekt)
keretében kialakított
komplett biztonsági
rendszer áthelyezése a
stadionrekonstrukció
áthelyezése
alkalmával.

2013/14

egyéb

Stadionbiztonsági rendszer

2013/14

egyéb

Biztonságtechnikai eszköz-Rendezői
mellény
eszközök

2013/14

egyéb

Biztonságtechnikai eszköz-Rádióktöltők
eszközök

2013/14

egyéb

Biztonságtechnikai eszköz-Fejszett
eszközök

Rendezvénybiztosításhoz
szükséges tárgyi
Rendezvénybiztosításhoz
szükséges tárgyi
Rendezvénybiztosításhoz
szükséges tárgyi
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T.i.

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Nem

70 % 947 000 502 Ft

Nem

70 % 64 723 200 Ft

Nem

70 % 20 537 410 Ft

Nem

70 % 644 400 Ft

Nem

70 % 479 160 Ft

Nem

70 % 52 500 Ft

Nem

70 % 1 633 800 Ft

2013/14

p. karb. gép

Nagynyomású mosó

Stadionlelátók,
sporteszközök,
felszerelések tisztán
tartása.

2013/14

p. karb. gép

Nedves és szárazporszívó

Stadionlelátók,
épületek,sporteszközök,
tisztán tartása.

Nem

70 % 515 200 Ft

2013/14

p. karb. gép

Lombfelszívó

Stadionlelátók, pályák
tisztán tartása,
állagmegóvása.

Nem

70 % 4 534 600 Ft

2013/14

egyéb

Szalagkordon 10 darab

Rendezvénybiztosításhoz
szükséges tárgyi
eszközök

Nem

70 % 315 000 Ft

U.f. É.k.
en.

2014-12-31

2014-12-31

2014-12-31
2013-07-01
2013-07-01
2013-07-01

2013-12-31
2013-12-31
2013-12-31
2013-12-31

Összegzés:

1 040 435 772 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

318 826 079 Ft

743 927 518 Ft

1 062 753 597 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

318 826 079 Ft

743 927 518 Ft

1 062 753 597 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013
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Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok száma
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Csapatok szám

Ebből NB I kötelező UP

Ebből NB II. kötelező UP

U19

0

0

0

U18

0

0

0

U17

0

0

0

U16

0

0

0

U15

0

0

0

U14

0

0

0

U13-12

0

0

0

U11

0

0

0

U9

0

0

0

U7

0

0

0

Tehet ségbónusz t áblázat (Ide kérjük f elsorolni azt a max.4 ját ékost , akit f elsőbb oszt ályba igazolt ak át .)
Versenyző neve

Versenyengedélyének száma

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Átvevő sportszervezet neve

Átvevő sportszervezet adószáma

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad
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Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti
napi óraszám

Adózás
módja

Kiﬁzetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad Ingatlan
megnevezése

Igénybevétel (óra /
hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az évadban
(hónap)

Éves költsé Kategória
g

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15

2015/16

Összegzés:

0 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013
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A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő Maximum
díjazása (Ft) közrem.
díj

2013/14

A sportfejlesztési program előkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a támogatás
elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok.

Személyi jellegű

200 000 Ft 346 477 Ft

2013/14

A sportfejlesztési program előkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a támogatás
elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok.

Tárgyi jellegű

14 878 550 Ft
14 878 550 Ft

Összegzés:

15 078 550 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2013/14

7 611 778 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

372 503 Ft

0 Ft

22 317 825 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

22 690 328 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

Fő

0

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

Fő

0

0

0

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U19

Fő

0

0

0

0.0 %

U18

Fő

0

0

0

0.0 %

U17

Fő

0

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0

0.0 %

U15

Fő

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013

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: Miskolc

(helység), 2013 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013

Alulírot t Dudás Hunor, 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
írásbe li 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.

Kelt: Miskolc

(helység), 2013 (év) 04

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

(hó) 30

(nap)

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013
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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(110 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
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
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek ﬁnanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Miskolc

(helység), 2013 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-3272/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

110 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

17 250 251 Ft

372 503 Ft

17 250 251 Ft

34 500 502 Ft

743 927 518 Ft

22 317 825 Ft

318 826 079 Ft

1 062 753 597 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

761 177 769 Ft

22 690 328 Ft

336 076 330 Ft

1 097 254 099 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

17 250 251 Ft

372 503 Ft

17 250 251 Ft

34 500 502 Ft

743 927 518 Ft

22 317 825 Ft

318 826 079 Ft

1 062 753 597 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

761 177 769 Ft

22 690 328 Ft

336 076 330 Ft

1 097 254 099 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:

