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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Községi Sportkör Balástya Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Balástya KSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

Pk.60997/1989

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19983714-1-06

Bankszámlaszám

11735098-20050588-00000000

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6764

Város

Balástya

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely
címével
Irányítószám

6764

Város

Balástya

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 62 278 222

Fax

Honlap

www.balastya.hu

E-mail cím

palyazat@balastya.hu

E-mail cím

palyazat@balastya.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Vámos Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 499 04 50

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Fodor Tamás

+36 30 902 62 90

E-mail cím
fodortamas@outlook.hu

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

2016-12-27 11:45

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Állami támogatás

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

3,8 MFt

10,8 MFt

17,6 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

4,1 MFt

0 MFt

Összesen

6,9 MFt

18 MFt

20,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,3 MFt

0,3 MFt

0,9 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

6,7 MFt

8,5 MFt

Anyagköltség

0,5 MFt

0,8 MFt

0,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4,6 MFt

6,4 MFt

9,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

6,9 MFt

14,2 MFt

20 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

3 100 000 MFt

5 200 000 MFt

7 600 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 500 000 MFt

1 500 000 MFt

2 000 000 MFt

2016-12-27 11:45
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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)

140 987 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 062 836 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 902 119 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-27 11:45
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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
Az egyesület jelenleg a Csongrád megyei II. osztályban szerepel. Utánpótlásban az U19-es, az U14-es és a teljes Bozsik-program mellett a 2015-2016-os évadban a pályázati rendszerbe nem
bevitt, de MLSZ-bajnokságban versenyeztetett U17-es női csapat van. Összesen több mint száz igazolt labdarúgóval rendelkezik a sportszervezet. A sportöltöző az előző pályázati kiírás
keretein belül hatékonyabb öltöző beosztás került kialakításra, valamint fűtéskorszerűsítés történt. A csapatok számára egy darab élőfüves nagypálya, egy darab élőfüves kispálya, illetve egy
darab műfüves kispálya áll rendelkezésre.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Fűtés korszerűsítés és beosztás kialakítás történt. Az egyik további szükséges fejlesztés a tizenegy darab régi, fából készült belső ajtó cseréje új, műanyag nyílászárókra. Nagyon fontos
korszerűsítés az öltöző három vizes blokkjának felújítása, mert ezek elavultak és nehezen tisztíthatóak. A szertár bútorai régi, másodkézből kapott, rossz állapotban lévő eszközök, amelyeket
szükséges új, pontosan oda tervezett berendezésekre cserélni a kedvezőbb helykihasználás és az egyesület igényeinek megfelelő módon történő kielégítése végett. Ezeken a bútorokon kívül
még a megnövekedett létszám miatt, több sporteszközre van szüksége a csapatoknak, így fontos, hogy több hely legyen az eszközök, esetleg különböző az adminisztrációhoz tartozó papírok
tárolására. Ennek okán elengedhetetlen az öltöző folyosóján zárható, polcos szekrényeket, a játékvezető, edzői öltözőben pedig zárható polcos iratszekrény kialakítása. A lámpatestek is még
az épület építésekor a 80"-as években kerültek beüzemelésre, ezek cseréje mind energetikai, mind modernizálási célokat szolgál. Hatalmas problémát jelent, hogy késő ősszel, és télen, kora
tavasszal az idősebb korosztályok nem tudnak párhuzamosan edzeni ugyanis a műfüves pályán kívül nincsen világítható edzéshely számukra. Ezért lényeges, és az egyik legfontosabb, hogy
az élőfüves edzőpálya is megfelelő világítást kapjon. Visszatérő probléma a mérkőzésekre érkező nézők, szurkolók elhelyezése. Az önerőből adott lehetőségek néhány háttámla nélküli fix
padra adnak lehetőséget, de ezek az év minden napján ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Emiatt mindig romlik az állapotuk és rendszeresen felújításra szorulnak. Ezért lenne
célszerű egy mobillelátó létesítése, ezt ugyanis a téli és a nyári mérkőzés nélküli időszakban szétszerelésre és eltárolásra kerülhetne. Az elektronikus jegyzőkönyv felviteléhez jelenleg egy régi,
kiselejtezett magán kézből kapott számítógép áll rendelkezésre, amelyet a játékvezetők megfelelő kiszolgálása érdekében ajánlott kicserélni. Az adminisztratív munka elvégzésére
nélkülözhetetlenné vált egy mobil, nagy teljesítményre képes notebook beszerzése.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A kivitelezések és a beszerzések a 2016-2017-es szezon időtartama alatt fognak megvalósulni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen program azért jött létre és azért ilyen formában, mert kiválóan sikerült a létszámnövekedés az utánpótlás korosztályok mindegyikénél. Az előző évek fejlődése és fejlesztései teszik
szükségessé a mostani program megvalósítását. Így fontos a sportöltöző felújítás befejezése, a sporteszközök tárolására alkalmas bútorok beszerzése, a megfelelő edzésmunkához
szükséges pályavilágítás létesítése is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A településen egyre több a hátrányos helyzetű, és a kisebbséghez tartozó család. Mivel az egyesület utánpótlása csak helyi fiatalokból merít, így ez a tendencia kimutatható itt is. Nagyon
fontos, hogy sportszervezet hetente két-három alkalommal lehetőséget nyújt mozgásra, de ennél még relevánsabb, hogy ezen alkalmakkor a fiatalok rendezett körülmények között,
egészséges közegben tudnak fejlődni, és szabadidejüket hasznosan eltölteni.

2016-12-27 11:45
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2016-12-27 11:45

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
Informatikai beruházás

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
számítógép, laptop

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

db

2

100 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
200 000 Ft
200 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
számítógép, laptop

Indoklás
sportkör adminisztrációs feladataihoz, a bírók számára

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
139 577 Ft

2016-12-27 11:45

Ell. szerv. fiz. díj
1 410 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
140 987 Ft

Önrész (Ft)
60 423 Ft

Elszámolandó összeg
200 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
201 410 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)

Pálya
fűtve/világítva

edzésszintű világítás felújítása

2016-10-01

2017-04-30

2017-04-30

1 302 017 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

2016-10-01

2017-04-30

2017-04-30

486 467 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

2016-10-01

2017-04-30

2017-04-30

1 398 389 Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

2016-10-01

2017-04-30

2017-04-30

3 749 993 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk felújítása

2016-10-01

2017-04-30

2017-04-30

1 282 700 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

burkolás

2016-10-01

2017-04-30

2017-04-30

381 000 Ft

8 600 566 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

edzésszintű világítás felújítása

edzőpálya világítás felújítása

öltöző felújítása

lámpatestek cseréje

öltöző felújítása

nyílászárók cseréje

lelátó építése

mobil lelátó építése a pálya mellé

vizesblokk felújítása

férfi, női WC és bírói öltözőhöz tartozó WC és tusoló felújítása

burkolás

bejárati előtér és szertár újra járólapozása

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pálya
fűtve/világítva

edzésszintű
világítás felújítása

Kicsi f.p

6764
Balástya
Árpád
10

6764 Balástya Árpád u.
10. 10/2

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

Öltöző

6764
Balástya
Árpád
10

6764 Balástya Árpád u.
10 10/2

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

Öltöző

6764
Balástya
Árpád
10

6764 Balástya Árpád u.
10. 10/2

Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

Nagy f.p.

6764
Balástya
Árpád
10

6764 Balástya Árpád u.
10. 10/2

Egyéb

2016-12-27 11:45

Megj.

A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk
felújítása

Öltöző

6764
Balástya
Árpád
10

6764 Balástya Árpád u.
10. 10/2

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

burkolás

Öltöző

6764
Balástya
Árpád
10

6764 Balástya Árpád u.
10. 10/2

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

6 002 208 Ft

60 628 Ft

0 Ft

6 062 836 Ft

2 598 358 Ft

8 600 566 Ft

8 661 194 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-27 11:45
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

KSE BALÁSTYA U19

23

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

KSE BALÁSTYA U14

25

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Inaktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

7

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

11

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

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

U19

KSE Balástya U19

16

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

KSE Balástya U16

20

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13

12

Bozsik egyesületi U13

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U9

11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

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

2016-12-27 11:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve

Létszám

KSE BALÁSTYA U17

Csapat szintje 15/16

19

Csapat szintje 16/17

női UP bajnokság

Megjegyzés

női UP bajnokság

Státusz
Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve
KSE BALÁSTYA U17

Létszám
18

Csapat szintje 16/17
női UP bajnokság

Megjegyzés

Státusz
Aktív

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

2016-12-27 11:45

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

2016-12-27 11:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve

Létszám

KSE BALÁSTYA U17

Csapat szintje 16/16

12

Csapat szintje 16/17

női futsal UP torna

Megjegyzés

női futsal UP bajnokság

Státusz
Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve
KSE BALÁSTYA U17

Létszám
18

Csapat szintje 16/17
női futsal UP bajnokság

Megjegyzés

Státusz
Aktív

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

2016-12-27 11:45

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

2016-12-27 11:45

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

60

12 000 Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

26

2 000 Ft

52 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

80

15 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

90

8 000 Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

csom

3

150 000 Ft

450 000 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

Kis műfüves pálya világítás nélkül

Bérleti díj / óra (Ft)

Műfüves pálya

2 500 Ft

Igénybevett órák száma / hó
60

Hónapok száma
10

Bérleti díj összesen (Ft)
1 500 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Kis műfüves
pálya világítás
nélkül

A műfüves pálya a helyi önkormányzat tulajdonában van, amely a sportszervezet rendelkezésére bérleti díj ellenében bocsátja. Nyári időszakban minden utánpótlás
csapat heti, kétheti rendszerességgel használja, az U7-U9-es korosztály gyakrabban.Rosszabb időjárási körülmények között minden korosztály használja hetente, akár
többször is.

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

1201

EKHO

32

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

Egyéb

Egyesületi elnök

EKHO

64

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Egyesületi elnök

Indoklás
Részt vesz a szakmai munkában, a Bozsik-Programon kívüli utánpótlást irányítja.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

1201

UEFA B

U16

3

20

1201

UEFA B

U7

3

8

2016-12-27 11:45
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Válasszon

MLSZ Grassroots C

U19

4

16

Válasszon

MLSZ Grassroots C

U17

6

18

1201

UEFA B

U13

3

11

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 622 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 728 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 600 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
6 833 098 Ft

2016-12-27 11:45

Ell. szerv. fiz. díj
69 021 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
6 902 119 Ft

Önrész (Ft)
766 902 Ft

Elszámolandó összeg
7 600 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
7 669 021 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
0 Ft

2016-12-27 11:45

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
0 Ft

2016-12-27 11:45

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-12-27 11:45

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: Balástya, 2016. 12. 27.

2016-12-27 11:45
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Nyilatkozat 2
Alulírott Vámos Péter (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 ingatlannyilvántartásba 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: Balástya, 2016. 12. 27.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:17:10
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:18:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:18:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 09:19:10
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-10-18 09:16:08
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 15:34:12
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:10:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:12:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 16:07:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-10-18 09:17:07
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 15:25:43
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 15:27:34
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 15:26:21

Kelt: Balástya, 2016. 12. 27.

2016-12-27 11:45
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

5

6

20%

1

2

100%

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

158

158

0%

Folyamatban

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

23

16

-30%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

20

0%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

6 141 785 Ft

62 038 Ft

0 Ft

6 203 823 Ft

2 658 781 Ft

8 800 566 Ft

8 862 604 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

139 577 Ft

1 410 Ft

0 Ft

140 987 Ft

60 423 Ft

200 000 Ft

201 410 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 002 208 Ft

60 628 Ft

0 Ft

6 062 836 Ft

2 598 358 Ft

8 600 566 Ft

8 661 194 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 833 098 Ft

69 021 Ft

0 Ft

6 902 119 Ft

766 902 Ft

7 600 000 Ft

7 669 021 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

12 974 883 Ft

131 059 Ft

0 Ft

13 105 942 Ft

3 425 683 Ft

16 400 566 Ft

16 531 625 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-12-27 11:45

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 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)
alairasminta_1461763082.jpg (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2016-04-27 15:18:02) 3461986f2b2de540dc33edd2be8e1de0c2f75faad31326297a86580bdce9f359
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv_1476775017.pdf (Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2016-10-18 09:16:57) f48fcc3d5312e39d14008f9af2e8b1d687025a87f8e01ec8b491128d694dcaa4
koltsegterv_1476775027.pdf (Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2016-10-18 09:17:07) 911371d907c62551805137b4e644ea3a0e94d45a03ce294f50b7a91b0c5b0a55
finanszirozas001_1461936326.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-29 15:25:26) 750845371b44a59e6899e47edab6a7dabc86ed9ff9a8a2bbfb6fb49cb227de88
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kihasznaltsag001_1461936343.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-29 15:25:43) 44c63980b79feb00784b0bf2b8901af5c865e8f626cc335ba92af6b0deec205b
Egyéb dokumentumok
arajanlat_sportfelszereles_1476688828.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2016-10-17 09:20:28) 1c3a8a7a7474041f149fe442f74e751a08c681e82267fbc50e71b85aec72ea8e
arajanlat_szamitogeplaptop_1476688834.pdf (Hiánypótlás melléklet, 304 Kb, 2016-10-17 09:20:34) 126e6c01bf471c262b9793c1e528a413273bbca3014a163323ba2cdc2e69324e
finanszirozasiterv_1476774957.pdf (Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2016-10-18 09:15:57) f48fcc3d5312e39d14008f9af2e8b1d687025a87f8e01ec8b491128d694dcaa4
koltsegterv_1476774961.pdf (Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2016-10-18 09:16:01) 911371d907c62551805137b4e644ea3a0e94d45a03ce294f50b7a91b0c5b0a55
megvalositasiutemterv_1476774968.pdf (Hiánypótlás melléklet, 164 Kb, 2016-10-18 09:16:08) ddb0751dacdd560049239aa36bd348faa3ad468c78f800cc35f21ea43ffd6272
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagiksportk001_1461763030.pdf (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2016-04-27 15:17:10) 39548ea301606f1ec93085a0ec038b7119acce22b7e1b085f78f521dd162b788
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
masolateredetije20160502_visszaiga_1462173550.xls (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-05-02 09:19:10) f185f14d3e46d67d40c6e8531ff0b0fe83cb7a75ed9415c3f651fdc7bcfffcdd
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztartmentsportk001_1461763109.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2016-04-27 15:18:29) cff8977f31c739a63f2f2c27d28d127c218ac5c3773d89b3c820af27d88c142f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
sportolt-1_1461938846.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-29 16:07:26) 2dee2a3ff8b2a509a23fff283cd0c627a9269ad29bc300915b5525bb935cccdb
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
sportolt-1_1461928355.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-29 13:12:35) 2dee2a3ff8b2a509a23fff283cd0c627a9269ad29bc300915b5525bb935cccdb
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
egyuttmukodesimegallapodas001_1461936852.pdf (Szerkesztés alatt, 416 Kb, 2016-04-29 15:34:12) a9213c30dc0bc327e07967817f484087efc7b6ff7c7d1c25ad541d7a7e26d0ea
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilapsport002_1461928244.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2016-04-29 13:10:44) 5bf75434a9cb5650e890e58627535057b89ad576971bdcbb28364c65c3f52361
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatajto002_1461936419.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2016-04-29 15:26:59) 90aa4f5d66c3a053cc498cc4502409381c9bab2568fc34ef2e13c126f1bb6367
arajanlatelectricpowerkft002_1461936427.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2016-04-29 15:27:07) 8953720004ad9cf13b9355796dbf3a6f94735f8ded816d5679d9a99bd74f3ab5
arajanlatelectricpowerkft003_1461936434.pdf (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2016-04-29 15:27:14) e5753aa391dbc2b9b188a494f9e69648f566628d15f464eaf9cfdcf400c6fcb9
arajanlatkiszi001_1461936439.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2016-04-29 15:27:19) 69a789011a9fd0689f4e88720bc4425a63b83cfefea98a4a053b93ebd5c347ab
arajanlatmobillelatok001_1461936448.pdf (Szerkesztés alatt, 610 Kb, 2016-04-29 15:27:28) 5950c7fd8852aae2704d214165f1de0575ff5afc47c22f3a54917a272418b24e
arajanlat001_1461936454.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2016-04-29 15:27:34) ba0b33f1d84bc2ba448061acddc038e92ab9e09acc8491261101856895afed8a
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras_1461936381.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 15:26:21) f495cd68111fcdf80cbd7a7b38835d94ed19165a1fd7a4f04589d52e1becdf90
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