
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Szent Imre Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Szent Imre DSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2978

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18638552-1-12

Bankszámlaszám  63600708-11212456-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2660  Város  Balassagyarmat

Közterület neve  Szabó Lőrinc  Közterület jellege  út

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2660  Város  Balassagyarmat

Közterület neve  Szabó Lőrinc  Közterület jellege  út

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 35 301 982  Fax  +36 35 301 982

Honlap  www.sztimre-
bgy.sulinet.hu

 E-mail cím  sztimre@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Csábi Szilárd

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 522 37 50  E-mail cím  bernadett.demeter@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Csábi Szilárd +36 30 522 37 50 szilibili@fibermail.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 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 0,225 MFt 0,9 MFt

Állami támogatás 1,48 MFt 0 MFt 1,87 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,97 MFt 0,6285 MFt 0,765 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 2,178 MFt 5,5 MFt

Egyéb támogatás 0,6 MFt 0,225 MFt 0,1 MFt

Összesen 6,05 MFt 3,2565 MFt 9,135 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 0,058 MFt 0,13 MFt

Anyagköltség 0,55 MFt 0,076 MFt 3,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,2 MFt 0,908 MFt 5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,05 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 6 MFt 1,042 MFt 9,03 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 4,8 MFt 0,984 MFt 6,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 0,058 MFt 2,5 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)

444 109 Ft 5 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

12 235 441 Ft 74 687 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 2 776 369 Ft 21 959 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

Egyesületünk 2001. évben történő megalakulása után focistáink a diákolimpia küzdelmeiben, helyi versenyeken képviseltették magukat. Labdarúgás területén
megemlítendő a 2002/2003. bajnoki év, amikor egyesületünk csatlakozott a Magyar Labdarúgó Szövetség BOZSIK II. Egyesületi Utánpótlás Programhoz. Ezáltal több
és rendszeres felkészülési és versenyzési lehetőséget biztosíthattunk tehetséges labdarúgóinknak. Sajnos abban az időben a BOZSIK Program bizonytalan volt nem
sokáig élt, majd rövidebb idő után ismételten beindult. A következő jelentős időpont a 2005/2006. év, a lány tagjaink bekapcsolódása a programba. Fontos változás
történt a 2008/2009. évben, amikor csatlakoztunk a Magyar Labdarúgó Szövetség Intézményi Utánpótlás Programhoz. Ennek köszönhetően több gyereket tudtunk
bevonni a labdarúgásba. Egyesületünk regisztrált labdarúgóinak a száma 132 fő. Ebből jelenleg a 2015/2016. bajnoki évben 62 fő rendelkezik érvényes MLSZ
játékengedéllyel. A 62 főből 35 gyermek, utánpótláskorú labdarúgónknak van versenyengedélye, és az MLSZ Bozsik Programban az U-7, U-9, és az U-11 tornákon
szerepelnek. Ezen felül 60 fő gyermek az MLSZ Bozsik Intézményi Program 3 korcsoportjában focizik. Az intézményi programban van egy 3-4. korcsoportos lány
csapatunk is. Középiskolás fiú és lány focistáinkkal is a kezdetek óta tagjai vagyunk az MLSZ Programnak. Egyesületünk a Szent Imre Keresztény Általános Iskola,
Gimnázium, és Szakképző Iskola, valamint a Balassagyarmati Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanokon található tornacsarnokban, valamint az
MLSZ Pályaépítési Programja segítségével három éve (2013-ban) épült grund méretű műfüves focipályán tartja az U-7 és U-9 éves korosztályok edzéseit. A
nagyobb, U-11 éveseink a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az MLSZ Sporttelep Felújítási Programján az egyesületünk által kettő éve
(2014-ben) felújított Lékai úti, volt Loksi pályán tartja az edzéseit. Fontos dátum még egyesületünk életében 2013. októbere is, amikor együttműködési megállapodást
kötöttünk a Ferencvárossal. Ennek köszönhetően szakmai tapasztalatokkal segítik munkánkat, valamint ellátogathatunk, bekapcsolódhatunk az FTC különböző
korosztályainak a munkáiba. Következő jelentős időpont a tavalyi bajnoki év is, amikor felnőtt labdarúgó csapatunk szerveződött, és a 2014/2015. bajnoki évben a
Nógrád Megye III. osztály, közép csoportjában 6.helyen zártunk. Az idei 2015/2016. bajnoki év őszi küzdelmeit is közel hasonlóan az 5. helyen állunk. 

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

A Bgy-i Önkormányzat tulajdonában lévő Vízy Zs úti sportlétesítmény többéves piacként történő hasznosítást követően sportfunkcióját 2014-ben egyesületünk, a
Szent Imre DSE jóvoltából nyerte vissza. Több évtizedes kihasználatlanság következtében elmaradtak az állagmegóváshoz szükséges karbantartások. A beruházás
célja ,hogy a városi sportegyesületek különböző korosztályú csapatai edzéseken ,mérkőzéseken megfelelő körülmények között sportolhassanak a létesítményben.
Szakmai tartalma a nagyméretű füves pálya játékterének megóvása és annak hosszútávú fenntarthatósága, a nagy pálya mögötti füves 60 méter x 40 méteres
edzőpálya rendbetételének segítségével. A rendbetételnél a pálya infrastruktúra bővítés kategórián belül labdafogó-háló tartószerkezettel beépítését jelenti, valamint
főként az őszi, kora tavaszi (március-április) hónapokban a korai sötétedés miatti délutáni, kora esti edzések zavartalan megtartása a kialakítandó villanyvilágítás
segítségével. Ütemezés : 2017. március 16-tól 2017. június 30-ig. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama a 2016/2017.-s szezonra az ütemterv szerint kívánjuk a támogatást felhasználni. A program kialakítása során azon területekre
összpontosítottunk amely elősegítheti a labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fektettünk a megfelelő infrastrukturális és tárgyeszköz feltételrendszer
kialakítására és folyamatos fejlesztésére. 

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 sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját figyelembe véve alakítottuk, dolgoztuk ki. Egyesületi koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése, és
abból a minőségi utánpótlás nevelés. Ennek érdekében rendezvényeket, tornákat szervezünk. Egyesületünk az MLSZ Bozsik Egyesületi Program Balassagyarmat
alközpont mind a hét sportszervezetével és a város hat intézménnyel ápol szoros kapcsolatot. Célunk, az MLSZ stratégiáját követve a lépcsőzetes folyamat
eredményeképpen, az utánpótlás-nevelés és kiválasztás hatékonyabbá válhat. A célok eléréséhez a megfelelő infrastrukturális és tárgyeszköz fenntartása
elengedhetetlen. Sportfejlesztési programunkban figyelembe vettük a fokozatossághoz, az infrastrukturális és egyéb adottságainkat, a bázisadatokat, a program
hosszú távú fenntarthatóságát. 

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

Jelen sportfejlesztési programunk segít hátrányos helyzetű térségünk, Balassagyarmat, és környéke, valamint Nógrád megye labdarúgásának, az utánpótlásának
további fejlődésében. Rövidtávon folytatni szeretnénk igazolt, versenyengedéllyel rendelkező labdarúgóink számának emelését. Évente, így a 2016/2017. bajnoki
rendszerben már 10-12 fővel több „kis” focistát kívánunk bevonni a programba. Amennyiben lehetőségeink engedik, tervezzük, hogy az U-7,9,11 korosztályok mellé a
2016/2017. bajnoki évtől már U-13-s korosztályban is indítunk csapatot.
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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)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 25 15 000
Ft

375 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 50 1 500 Ft 75 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 25 7 000 Ft 175 000 Ft

625 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

cipő élőfüves pályához Az egyesületünk felnőtt csapatának 2016/2017. éves bajnoki mérkőzéseinek lejátszásához 25 db füves pályára cipőt szereznénk
be a kapott támogatás segítségével. Az elkopott, sérülésveszélyes cipőket cserélnénk le újakra.

sportszár Az elöregedett, szakadt, hiányos sportszárainkat cserélnénk le újakra.

mérkőzésgarnitúra Az ellenfelektől eltérő szín összeállítású mezgarnitúra beszerzése szükséges.

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)

434 668 Ft 4 441 Ft 5 000 Ft 444 109 Ft 190 332 Ft 630 000 Ft 634 441 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-infrastr. bőv. labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

2017-04-01 2017-06-29 2017-06-30 4 572 000
Ft

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás kiépítése 2017-04-01 2017-06-29 2017-06-30 5 699 760
Ft

Pálya-infrastr. bőv. lelátó fedése 2017-04-01 2017-06-29 2017-06-30 3 962 400
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
felújítása

2017-04-01 2017-06-29 2017-06-30 1 117 600
Ft

Környezetrendezés kútfúrás 2017-04-01 2017-06-29 2017-06-30 508 000 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

előtető építés 2017-04-03 2017-06-29 2017-06-30 1 422 400
Ft

17 282 160
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

labdafogó háló
tartószerkezettel (beépített)

Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, min. 4 mm falvastagságú tüzihorganyzott zártszelvény
oszlopokkal, alapvonal mögött lebetonozva (beton anyagár és díj együtt). A felújításra kerülő 60 méter x 40 méteres élőfüves
edzőpálya körül állítanánk fel. A pályát Bozsik Programos labdarúgóink használják, mely pálya még Bozsik U-11 korosztály
mérkőzéseire is alkalmas. A felújítandó pályát nagyon közel (5-10 méteres távolságokban) magántulajdonban lévő ingatlanok és
viszonylag mély, vízelvezető árok veszi körül. A labdafogó kiépítésével célunk a magántulajdonok megvédése, a mély árok
veszélyének elhárítása.

pályavilágítás kiépítése Világítás kiépítése kompletten, 200 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, teljesítményű fényvetővel, beüzemelve.
A világítás kiépítését a 60 méter x 40 méter labdarúgó edzőpálya magas színvonalú, emelt edzésszintű világításának
kiépítésénél tervezzük. A világítás kiépítése a különböző korcsoportos edzéseink beosztásán könnyítene, és ezáltal főleg az őszi,
illetve a kora tavaszi (márciusi-áprilisi) edzéseinket kora esti órákra is tervezhetjük.

lelátó fedése Az élőfüves nagyméretű futballpálya kispad felőli oldalán a két kispad közötti 20x4 m-es (80 m2) nézőtér zártszelvény oszlopokra
és tartószerkezetekre szerelt tűzihorganyzott trapézlemez borítással kerülne befedésre.A sportrendezvények nézőközönségét
megóvná az időjárás (csapadék,tűző napfény,szél ) viszontagságaitól.

biztonsági kerítés felújítása A Vízy Zs úti sportpálya meglévő balesetveszélyes állapotú omladozott betonkerítésének elbontása. Annak helyére 80 m MLSZ
Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő 1,8 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés építése.

kútfúrás A Vizy Zsigmond úti élőfüves nagy- és kisméretű pálya gyepszőnyegének locsolásához, egy darab fúrt kút kialakítása.

előtető építés Az öltözőépülethez kapcsolódó 8 m x 4 m-es (32 m2) előtető építése az edzések előtt és után gyermekeikre várakozó szülők
elhelyezését szolgálná.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Pálya-
infrastr.
bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

Edzőterület 2660
Balassagyarmat
Vizy Zsigmond
14

1763 Egyéb
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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

Megj. A megadott terület
alapján maximum

elszámolható nyers
beruházási érték

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás
kiépítése

Edzőterület 2660
Balassgyarmat
Vizy Zsigmond
14

1763 Egyéb

Pálya-infrastr. bőv. lelátó fedése Nagy f.p. 2660
Balassagyarmat
Vizy Zsigmond
14

1763 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés
felújítása

Nagy f.p. 2660
Balassgyarmat
Vizy Zsigmond
14

1763 Egyéb

Környezetrendezés kútfúrás Nagy f.p. 2660
Balassagyarmat
Vizy Zsigmond
14

1763 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

előtető építés Öltöző 2660
Balassagyarmat
Vizy Zsigmond
14

1763 Egyéb

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?

Igen

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. 12 038 400 Ft 122 354 Ft 74 687 Ft 12 235 441 Ft 5 243 760
Ft

17 356 847 Ft 17 479 201 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 5 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 14 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U13 Szent Imre DSE LÁNY 12 női UP bajnokság BOZSIK INTÉZMÉNYI 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 utazómelegítő db 40 4 336 Ft 173 440 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 40 4 336 Ft 173 440 Ft

Sportfelszerelés esőkabát db 40 2 296 Ft 91 840 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 40 5 867 Ft 234 680 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 40 765 Ft 30 600 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 40 2 296 Ft 91 840 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 6 2 296 Ft 13 776 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 3 3 061 Ft 9 183 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 20 2 474 Ft 49 480 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 10 3 571 Ft 35 710 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 4 14 284 Ft 57 136 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter db 4 3 826 Ft 15 304 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter db 2 56 116 Ft 112 232 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 2 5 101 Ft 10 202 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 2 63 769 Ft 127 538 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 2 6 632 Ft 13 264 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 12 754 Ft 12 754 Ft

Sporteszköz síp db 3 1 275 Ft 3 825 Ft

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

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

Újraélesztő készülék újraélesztő készülék db 1 508 000 Ft 508 000 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)

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 TANC1300-00147 Normál 32 12 20 406 Ft 5 714 Ft 313 436 Ft

Edző TANC1313-00444 EKHO 32 12 20 406 Ft 4 081 Ft 293 846 Ft

Edző TANC1519-01869 EKHO 28 12 16 325 Ft 3 265 Ft 235 080 Ft
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1300-00147 MLSZ Grassroots
C

U11 8 15

TANC1313-00444 MLSZ Grassroots
C

U9 8 15

TANC1519-01869 MLSZ Grassroots
C

U7 7 10

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 256 244 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 508 000 Ft

Személyszállítási költségek 102 030 Ft

Nevezési költségek 30 609 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 40 812 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 255 074 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 842 363 Ft

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

Összesen 3 035 132 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)

2 726 646 Ft 27 764 Ft 21 959 Ft 2 776 369 Ft 308 485 Ft 3 057 091 Ft 3 084 854 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 000 Ft 8 938 Ft 4 441 Ft 9 441 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 74 687 Ft 247 140 Ft 122 354 Ft 197 041 Ft

Utánpótlás-nevelés 21 959 Ft 56 148 Ft 27 764 Ft 49 723 Ft

Összesen 101 646 Ft  256 205 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázatban megjelölt tárgyi eszközök, sportfelszerelések (füves labdarúgócipők, sportszárak, mérkőzésgarnitúra) beszerzése,
kiosztása. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok biztosítása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Kivitelező céggel/cégekkel történő kapcsolat felvétele, a kivitelezés során tartása, majd az átadás/átvétel után az elszámoláshoz
szükséges dokumentumok biztosítása.

Utánpótlás-nevelés A pályázatban megjelölt eszközök, felszerelések beszerzése, kiosztása. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok biztosítása.
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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: Balassagyarmat, 2016. 11. 15.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Csábi Szilárd (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: Balassagyarmat, 2016. 11. 15.
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Balassagyarmat, 2016. 11. 15.
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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 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0 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 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 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

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 12 473 068 Ft 126 795 Ft 79 687 Ft 12 679 550 Ft 5 434 092 Ft 17 986 847 Ft 18 113 642 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

434 668 Ft 4 441 Ft 5 000 Ft 444 109 Ft 190 332 Ft 630 000 Ft 634 441 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 038 400 Ft 122 354 Ft 74 687 Ft 12 235 441 Ft 5 243 760 Ft 17 356 847 Ft 17 479 201 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 726 646 Ft 27 764 Ft 21 959 Ft 2 776 369 Ft 308 485 Ft 3 057 091 Ft 3 084 854 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összesen 15 199 714 Ft 154 559 Ft 101 646 Ft 15 455 919 Ft 5 742 577 Ft 21 043 938 Ft 21 198 496 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

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

alairasicimpeldany2015.04.28._1460641507.pdf (Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2016-04-14 15:45:07)
a6bcc0d40d33fc8b26c2e387f5619e8db13b436a194e8b039ddf3f0d9884b517

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

finanszirozasitervesforras2016-_1478858056.pdf (Hiánypótlás melléklet, 387 Kb, 2016-11-11 10:54:16)
3f0ee7ecf3a12dba3379a7157b34b4eb164f074dafba55e0f6c2c99b1b1e8b4c

finanszirozasitervesforrassfp-1_1462185750.pdf (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2016-05-02 12:42:30)
2a47284a3f2c11b47c50fbd8c12abe73f917b1c1e14e1e5463165017445c743f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositaskihasznalas2016-2017_1462183116.pdf (Szerkesztés alatt, 377 Kb, 2016-05-02 11:58:36)
576f6c5e488b959a2b0f1acd83658275246a4e4eb41c8cfc4b1d564469998a11

hasznositaskihasznalas2016-2017_1478858153.pdf (Hiánypótlás melléklet, 377 Kb, 2016-11-11 10:55:53)
576f6c5e488b959a2b0f1acd83658275246a4e4eb41c8cfc4b1d564469998a11

Egyéb dokumentumok

kepekafelujitandoberuhazasokrol_1462124787.pdf (Szerkesztés alatt, 992 Kb, 2016-05-01 19:46:27)
3745397aeaa312b098efef95df146b3abd648c47eea01de5365ab28aad7fd999

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

birosagikivonatdse2016.05.02.1._1462189153.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-05-02 13:39:13)
9704877d2126cc174274bf8f4bc113fcd48da62a4636f8b91fc7e8e971f589d4

birosagikivonatdse2016.05.02.2._1462189169.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 13:39:29)
da31d9c8a7b43bf87f176f1ebb25feccd23926fdb1babc6b5ab450ccbee0ca63

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

igazgatasidijbefizetesibizonylat_1461756833.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-27 13:33:53)
a56e2736672514ac857626c972b5c410d43f6fb888b0ee17c221547aa7f5122e

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

adoigazolas2016.04._1460641383.pdf (Szerkesztés alatt, 322 Kb, 2016-04-14 15:43:03)
11b030e8c0f5969539e48d17e9b0478c2276816ac11daf99b4e461e351da6c8d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesugyihatosagiigazolas-2016_1478857366.pdf (Hiánypótlás melléklet, 367 Kb, 2016-11-11 10:42:46)
740682ffda5f560627090aa5ece2718072f664a91b359eba2c6fa16f5d06459f

nyilatkozat2016.04.30._1461992136.pdf (Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2016-04-30 06:55:36)
529be8c7b37d5674aa6dcc6b13bd9cb4605de61df7e3c928bb6bf36243e4da1b

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

epitesugyihatosagiigazolas-2016_1478857131.pdf (Hiánypótlás melléklet, 367 Kb, 2016-11-11 10:38:51)
740682ffda5f560627090aa5ece2718072f664a91b359eba2c6fa16f5d06459f

epitesugyiigazolas2016.04.26._1461902752.pdf (Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2016-04-29 06:05:52)
b162930a154e1dc7a92162e63489cbd5b14a261949493ae80ed2d4b7d5cb194f

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

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1478857282.pdf (Hiánypótlás melléklet, 457 Kb, 2016-11-11 10:41:22)
fe66285344a4c9a53391521d35beeaec4dd8dbfe43de1c607b4882b5ee1879db

tulajdonosinyilatkozat2016.04.29._1461990948.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-04-30 06:35:48)
5657a66078982a318e6775b3403cb572ad782e23f2e1824501fca5933d8699f3

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

1763tulajdonilap2016.04.29._1461997759.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-30 08:29:19)
dff77319a1317c80672bef649289d92d7828766d6904ffdd2994a64e11ac8820

1763tulajdonilap_1478857968.pdf (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2016-11-11 10:52:48)
dff77319a1317c80672bef649289d92d7828766d6904ffdd2994a64e11ac8820

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

koltsegterv-biztonsagikerites-_1478857497.pdf (Hiánypótlás melléklet, 460 Kb, 2016-11-11 10:44:57)
f7053ecf3eb5c5e1991797e2dfec739dc5f63c791c2271cda426052efbc4794b

koltsegterv-eloteto-2016.11.09._1478857570.pdf (Hiánypótlás melléklet, 484 Kb, 2016-11-11 10:46:10)
0b788abd0be5a9fc489ccd98ef3f109c4b19106c0c7764aca4d8d1a3aee9d25b

koltsegterv-nezoterlefedese-20_1478857648.pdf (Hiánypótlás melléklet, 454 Kb, 2016-11-11 10:47:28)
92b9296317a785533cd1ac5ce7f87c4a23e6e1cb5bed2b56ce23e85902a83fae
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reszletezettkoltsegterv2016-2017_1462182762.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2016-05-02 11:52:42)
bfa8f74d6e80960a5edf70adab2e918c4e1aa5f663a6953d1627ef869ddf41ba

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakitartalomsfp-13648-2016-mls_1478858285.pdf (Hiánypótlás melléklet, 870 Kb, 2016-11-11 10:58:05)
b1eb68c5b35f647ad497ac888abd5e81f4a4cb7770e555208733a9a611cd0bdf

muszakitartalomsfp-13648-2016-mls_1462185857.pdf (Szerkesztés alatt, 870 Kb, 2016-05-02 12:44:17)
b1eb68c5b35f647ad497ac888abd5e81f4a4cb7770e555208733a9a611cd0bdf
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