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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szanki Olajbányász Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

OBSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

203122

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

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

Egyéb UP

Adószám

19972219-1-03

Bankszámlaszám

51700021-10005075-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6131

Város

Szank

Közterület neve

Halasi

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

6131

Város

Szank

Közterület neve

Halasi

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 77 495 087

Fax

+36 77 495 020

Honlap

www.szankinfo.hu

E-mail cím

szankgazdalkodas@tonline.hu

E-mail cím

patkos.zsolt@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Patkós Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 456 79 94

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Palotás Olga Judit

Mobiltelefonszám
+36 70 332 84 36

E-mail cím
szankgazdalkodas@t-online.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
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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

2 MFt

2,8 MFt

3 MFt

Állami támogatás

0,245 MFt

0,276 MFt

0,3 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,676 MFt

1,24 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

4,03 MFt

14,664 MFt

Egyéb támogatás

0,332 MFt

0,213 MFt

0,3 MFt

Összesen

3,253 MFt

8,559 MFt

19,764 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,3 MFt

0,197 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,082 MFt

0,026 MFt

0,3 MFt

Anyagköltség

0,749 MFt

0,583 MFt

0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,17214 MFt

1,339 MFt

1,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,426 MFt

0,219 MFt

0,3 MFt

Összesen

2,72914 MFt

2,364 MFt

2,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,198 MFt

4,026 MFt

20,652 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,267 MFt

0,3 MFt

2016-11-02 09:31
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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)

1 762 336 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

11 913 394 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 136 620 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-02 09:31
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Szanki Olajbányász Sportegyesület 1946-ban jött létre. Az egyesület 5 szakosztállyal működik: labdarúgás, tenisz, teke, tömegsport, kutyás szakosztály. Az
egyesület célja: Helyi és térségi sport és sportolás iránti igények minél teljesebb körű kiszolgálása, a rendszeres sportolás (versenyzés) feltételeinek biztosítása, a
verseny és szabadidős sport feltételeinek biztosítása. Kiemelt célja: teke sportágban a versenysport és utánpótlásának biztosítása, a tekesport helyi népszerűsítése,
a futball sportágban a versenyzés lehetőségeinek biztosítása, a futball népszerűsítése, a szabadidős sport tekintetében az egészséges életmódhoz hozzátartozó
mozgásformák helyszín és feltétel biztosítása. A kutyatartás felelősségének bemutatása, a kutyakiképzés lehetőségének biztosítása, a dísz és háziállatok tartásának
népszerűsítése. A sport egyesült a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában álló sportpálya és tekecsarnok létesítményben, bérleti szerződés keretében folytatja a
tevékenységét. A sportpálya létesítményei: futópálya, labdarúgó nagy pálya, BMX-gördeszka-görkorcsolya pálya, streetball pálya, tenisz pálya, röplabda pálya,
tekepálya. A tekepálya épületében található 3 db öltöző helyiség, a létesítménybefogadó képességéhez mérten mosdó és zuhanyzó helyiség. 2014. évben TAO
támogatás keretében egy 150 fős szabadtéri, fedetlen lelátó készült el. 2015. évben TAO pályázat keretében a Tekecsarnok épület szigetelése és nyílászárók cseréje
valósult meg. 2016. évben az egyik öltöző öltözőszekrényekkel és öltözőpaddal gazdagodott. A település 2395 fővel rendelkezik, az egyesület 80 fős tagsággal bír.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az elmúlt években TAO támogatás keretében számos fejlesztést végeztünk a szanki Sportpályán és Tekecsarnokon: öntözőrendszer vásárlása, 150 fős lelátó
vásárlása, öltözőépület szigetelése, öltözőszekrények, öltözőpadok beszerzése. Jelen pályázat keretében szeretnénk egy műfüves kis pályát 20*40 m méretű építeni.
A kis műfüves pályát edzésekkor és szabadidős tevékenységekhez, amatőr tormák megrendezéséhez szeretnénk kialakítani. Műszaki tartalom: 20 m x 40 m (22 x 42
m) műfüves kis pálya kialakítása a mellékletként felcsatolt műszaki tartalom szerint. Indoklás: A műfű használatának előnyei:kevesebb a csúszási lehetőség,könnyű
mozgást biztosít, hosszú élettartam, jó ár/érték arány, alkalmazkodik a labda visszapattanási normáihoz, biztonságosabb és élvezhetőbb a játék, csökken a sérülés
kockázata, kevesebb karbantartást igényel, időjárás, hőmérséklet és UV rezisztens, télen is használható, higiénikusabb. Célunk az, hogy a 2016/2017 évadban
biztosítsuk a játékosok számára az edzések megfelelő infrastrukturális feltételeket. Megvalósítás ütemezése: 2017.03.01-2017.05.31 között kivitelezés, műszaki
átadás-átvételi eljárás: 2017.06.01. Használatba vétel: 2017.06.02-án.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt megvalósítása a 2016/2017 évadban történik: A pályázat keretében szeretnénk a pályán a hangosítást kiépíteni és eredménykijelző táblát vásárolni.
Tervezett ütemezés: 2017.02.01-2017.05.31. A két beruházás 2016. évi benchmark adatok alatti összegben került megállapításra. Az utánpótlás csapat 2015. évben
állt össze, az első évben számukra a legszükségesebb sportfelszereléseket vásároltuk meg. Most szeretnénk számukra további sportfelszerelést vásárolni: esőkabát,
sapka, sporttáska, jelölőmez, utazókabát, zokni, edzőnadrág, edzőpóló. Tervezett beszerzés ütemezése: 2017.02.01-2017.05.31. Az utánpótlás csapat számára
szeretnénk sporteszközt vásárolni: 25 db edzőlabda, 2 db mérkőzéslabda, 1 db stopperóra, 20 db bója, 32 db koordinációs karika, 2 db koordinációs létra. Tervezett
beszerzés ütemezése: 2017.02.01-2017.05.31. Az utánpótláscsapat mérkőzésekre történő utaztatásához: 1650 km * 190 Ft + ÁFA = 313 500 Ft + ÁFA szállítási
költség került betervezésre. Tervezett költség ütemezés egész évben mérkőzésekhez igazodva: 2016.09.01-2017.06.30. Településünkön sok olyan tehetséges
labdarúgó van, akinek családja nem engedheti meg azt, hogy gyermekét a labdarúgáshoz szükséges felszerelést biztosítsa. Szeretnénk, hogy valamennyi tehetséges
gyermeknek lehetősége legyen futballozni, attól függetlenül, hogy tehetős családból vagy hátrányos helyzetű családból származik.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A futball a mai világ legnépszerűbb játéka. Egyetlen labda és egy kijelölt pálya rengeteg örömet szerez kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és öregeknek, férfiaknak
és nőknek, legyen szó szurkolóról, játékosról, bíróról vagy akár edzőről. Ezért a futball nemcsak a világ legnépszerűbb, hanem a legszebb játéka is. Az egyesület
feladata, hogy minél jobb és színvonalasabb körülményeket biztosítson a helyi és térségi labdarúgás számára. Megteremtse annak lehetőségét, hogy a tehetséges
gyerekek helyben, színvonalas edzéseken fejlődjenek, egyben olyan szabadidős tevékenységet végezzenek, amelyek saját számunkra és a település számára is
élményeket és eredményeket szerez. 2014. évben TAO támogatás keretében egy 150 fős szabadtéri, fedetlen lelátó készült el. 2015. évben TAO pályázat keretében
az öltöző épület szigetelése és nyílászárók cseréje valósult meg. 2016. évben az egyik öltöző öltözőszekrényekkel és öltözőpaddal gazdagodott. Jelen pályázat
keretében kis műfüves pályát szeretnénk felépíteni, hangosítás és eredménykijelző táblát szeretnénk kiépíteni. Valamennyi TAO fejlesztés egymásra épült, és az
egyesület de, az egész település számra fontos fejlesztések valósultak meg, amelyek hozzájárultak a település életszínvonalának emelkedéséhez, a vidéki
települések lemaradásának enyhítéséhez, a vidéki, hátrányos helyzetű sport tehetségek esélyegyenlőségéhez.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Szanki Olajbányász Sportegyesület a település lakosságának, életminőségének és egészségmegőrzésének javítása érdekében közép hosszú és hosszú távon a
sport és szabadidő tevékenységek fókuszába a gyermek- és ifjúsági sportot, valamint a szabadidősportot állítja. Ennek egyik indoka: Fontos, hogy időben
megtanulják az ifjú nemzedékek, a sport kihagyhatatlan része kell, hogy legyen életüknek, a későbbiekben erre épülhet majd verseny vagy élsportolói pályafutásuk. A
másik fontos indok: Az egészségmegőrzésben kiemelkedő szerepet tölthet be a rendszeresen végzett szabadidős sporttevékenység, mely a munkaképesség
megtartásán és javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység és vitalitás legfontosabb eszköze. Az egyesület célja, hogy az amatőr
versenysporton túl, a település valamennyi lakosa számára biztosítsa a szabadidős sportolás lehetőségét. Az egyesület az év során számos sportnapot szervez, ahol
valamennyi sportolni vágyó helyi és kistérségi lakost szeretettel vár. Az egyesület és a helyi óvoda és általános iskola együttműködési megállapodást kötött
egymással, amely segíti a helyi egyesület, valamint a helyi oktatási intézmények együttműködését az egészséges életmódra nevelésben, a mozgás, a sport, mint
szabadidős tevékenység felismerésében. A tervezett fejlesztés közvetett módon minden a 2395 fő szanki lakos érdekét szolgálja majd.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

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

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
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

1

1 200 000
Ft

1 200 000 Ft

Informatikai
beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel)

db

1

1 200 000
Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft
2 500 000 Ft

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

Indoklás

eredményjelző (nem
beépített)

A mai kornak elvárásainak megfelelő színvonalú eredménykijelzőt szeretnénk beszerezni, a labdarúgás bajnokságok megfelelő
színvonalon történő megtartásához. Az egyesület számára fontos az, hogy a vidéki gyermekek, fiatalok is modern, komfortos és
XXI. századi körülmények között focizhassanak.

hangosítás (nem kiépítéssel)

A mai kornak elvárásainak megfelelő színvonalú hangosítást szeretnénk beszerezni, a labdarúgás bajnokságok megfelelő
színvonalon történő megtartásához. Az egyesület számára fontos az, hogy a vidéki gyermekek, fiatalok is modern, komfortos és
XXI. századi körülmények között focizhassanak. A labdarúgás népszerűsítésében, a szurkolók vonzásában nagy szerep játszik
egy megfelelő színvonalú hangosítási rendszer.

kapuháló 5x2 méter

A nagypályás kapukhoz szeretnénk 2 pár kapuhálót beszerezni, hiszen ezek a hálók 1 év alatt elhasználódnak, kiszakadnak.

kapuháló 3x2 méter

A nagypályás kapukhoz szeretnénk 2 pár kapuhálót beszerezni, hiszen ezek a hálók 1 év alatt elhasználódnak, kiszakadnak.

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)

1 744 713 Ft

17 623 Ft

0 Ft

1 762 336 Ft

755 287 Ft

2 500 000 Ft

2 517 623 Ft

2016-11-02 09:31
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Pályaépítés

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

műfüves kispálya építés

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

2017-03-01

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2017-05-31

U.f.

É.k.

2017-06-02

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
16 900 000
Ft
16 900 000
Ft

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

Indoklás

Jelen pályázat keretében szeretnénk egy műfüves kis pályát 20*40 m méretű építeni. A kis műfüves pályát edzésekkor és
szabadidős tevékenységekhez, amatőr tormák megrendezéséhez szeretnénk kialakítani. Műszaki tartalom: 20 m x 40 m (22 x 42
m) műfüves kis pálya kialakítása a mellékletként felcsatolt műszaki tartalom szerint. Indoklás: A műfű használatának
előnyei:kevesebb a csúszási lehetőség,könnyű mozgást biztosít, hosszú élettartam, jó ár/érték arány, alkalmazkodik a labda
visszapattanási normáihoz, biztonságosabb és élvezhetőbb a játék, csökken a sérülés kockázata, kevesebb karbantartást
igényel, időjárás, hőmérséklet és UV rezisztens, télen is használható, higiénikusabb. Célunk az, hogy a 2016/2017 évadban
biztosítsuk a játékosok számára az edzések megfelelő infrastrukturális feltételeket. Megvalósítás ütemezése: 2017.03.012017.05.31 között kivitelezés,2017. használatba vétel: 2017.06.02-án.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Pályaépítés

műfüves
kispálya
építés

Kicsi mf.p.

6131
Szank
Béke
3

86

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály
U14

Használt pálya
típusa
Műfüves pálya 20*40

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

kispálya

Játékosok
száma

9

16

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

Sportpálya

Nagy f.p.

6131
Szank
Béke
33

86

111*72

Bérelt

33

0 Ft

12

Öltöző

Öltöző

6131
Szank
Béke
33

86

80

Bérelt

33

0 Ft

12

Megj.

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

2016-11-02 09:31
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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.

11 794 260 Ft

119 134 Ft

0 Ft

11 913 394 Ft

5 105 740
Ft

16 900 000 Ft

17 019 134 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-02 09:31
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U14

Csapat neve
SZANKI OLAJBÁNYÁSZ SE U14

Létszám
16

Csapat szintje 15/16
egyéb ffi UP bajnokság

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

egyéb ffi UP bajnokság

Státusz
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

2016-11-02 09:31

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

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

2016-11-02 09:31

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

2016-11-02 09:31

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

2016-11-02 09:31

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

2016-11-02 09:31

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)

Sporteszköz

edzőlabda

db

25

10 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

14

5 000 Ft

70 000 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

14

8 000 Ft

112 000 Ft

Sportfelszerelés

sapka

db

14

1 500 Ft

21 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

14

1 500 Ft

21 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

14

10 000 Ft

140 000 Ft

Sportfelszerelés

sportzokni

pár

14

1 500 Ft

21 000 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

1

8 000 Ft

8 000 Ft

Sporteszköz

bója

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

db

28

800 Ft

22 400 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

2

8 000 Ft

16 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

14

4 000 Ft

56 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

14

4 000 Ft

56 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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)

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

853 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

398 145 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

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

Összesen

1 251 545 Ft

2016-11-02 09:31
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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)

1 125 254 Ft

11 366 Ft

0 Ft

1 136 620 Ft

126 291 Ft

1 251 545 Ft

1 262 911 Ft

2016-11-02 09:31
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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

2016-11-02 09:31
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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

2016-11-02 09:31
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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

2016-11-02 09:31

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: Szank, 2016. 11. 02.

2016-11-02 09:31
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Nyilatkozat 2
Alulírott Patkós Zsolt (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: Szank, 2016. 11. 02.
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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:
2016-04-25 17:39:33
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:
2016-04-25 17:39:59
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 09:16:44
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:
2016-04-29 09:52:32
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-08-31 12:54:58
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:
2016-04-28 13:36:21
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 13:36:37
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 10:51:55
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 13:55:16
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 13:55:31
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:
2016-08-31 12:53:59
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 13:56:00

Kelt: Szank, 2016. 11. 02.
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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

Teljes szakember állomány

fő

-

1

2

100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

1000

1000

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

Megjegyzés

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%

U14

fő

1 fő életkora miatt kiesik, őket
pótolni kell

16

14

-13%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Egyéb indikátorok
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be/SFPHPM01-12345/2016/MLSZ
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

13 538 973 Ft

136 757 Ft

0 Ft

13 675 730 Ft

5 861 027 Ft

19 400 000 Ft

19 536 757 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 744 713 Ft

17 623 Ft

0 Ft

1 762 336 Ft

755 287 Ft

2 500 000 Ft

2 517 623 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 794 260 Ft

119 134 Ft

0 Ft

11 913 394 Ft

5 105 740 Ft

16 900 000 Ft

17 019 134 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 125 254 Ft

11 366 Ft

0 Ft

1 136 620 Ft

126 291 Ft

1 251 545 Ft

1 262 911 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

14 664 227 Ft

148 123 Ft

0 Ft

14 812 350 Ft

5 987 318 Ft

20 651 545 Ft

20 799 668 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-12345/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)
alairasicimpeldany_1461598799.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2016-04-25 17:39:59) 64d8424e910e8e541558f37acbf7ebfda5cd6136f2d4a7325331a2ffaae427d1
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nyilatkozatforrasrol_1461844516.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-28 13:55:16)
87783f936d768ae6ccca785c28b181895928bacc6215edb066e606aaa67e534f
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozatkihasznaltsagrol_1461844531.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-28 13:55:31)
15b2eceb9390b82136505e52d79dbc253b4b711876195d4d71c1183bc1ac3c83
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1461598773.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2016-04-25 17:39:33) 30bb7bf424c2f94f2135a04622e7dd418563416bd82305ec30af84913ab0a300
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankszamlakivonat_1461916352.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-29 09:52:32)
1b9be175fac28e25846773969d50903928b279fc79637525c8a60cb09da42bfc
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesadozo_1461741404.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-04-27 09:16:44)
e66f56041e3bf11a4b001f47520d24ae1c8b9517d6aed061d790a76242a525db
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesihatosagiigazolas_1461919915.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-29 10:51:55)
aabeaf0481e49fa1c631c6f8516026b983e9f4cd88474f95d8e4fc9a0f2ab3ad
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
nyilatkozatepitesrol_1461843397.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2016-04-28 13:36:37)
34cea741d57aa8feb519a7d85b472f900e929800af15a273874c5e068fccd7a8
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
berletiszerzodes_1461842008.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2016-04-28 13:13:28) 5bb793f34ffe16f324df5ca0a52da50fbdbf57712ffbdf9bc1fa857e8dbea7dc
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1472640891.pdf (Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2016-08-31 12:54:51)
675f0352b6a11f54229dc3b4a758f2ef9d157f5af89b856d81b849886e3cf159
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1472640898.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2016-08-31 12:54:58)
3756f643c09dbe9efbbcdb4f96bee8badcee2364bfc0d4aa9145422b96f2e9a7
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1461843381.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-28 13:36:21) 794e59ea019c372f3a94ec4f1b03001af131e97dc8c9d33db7c09c7ef956cbaf
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
mufuveskispalyakoltsegterv_1472640784.pdf (Hiánypótlás melléklet, 388 Kb, 2016-08-31 12:53:04)
f31dd02a5f436976734e837137b6915572a237e60a4f02a96d2d2657f55b2d09
arajanlathangositas_1472640804.pdf (Hiánypótlás melléklet, 179 Kb, 2016-08-31 12:53:24)
863e1294f1911f429c018036969b0319b48c522ccd4934233cd89a63dc3aae4a
arajanlateredmenyjelzotabla_1472640814.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2016-08-31 12:53:34)
f052cedcbf05174b9b6d5daf3426daea1041450b4d687d79f2e50e184436602d
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1472640828.pdf (Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2016-08-31 12:53:48)
675f0352b6a11f54229dc3b4a758f2ef9d157f5af89b856d81b849886e3cf159
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1472640839.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2016-08-31 12:53:59)
3756f643c09dbe9efbbcdb4f96bee8badcee2364bfc0d4aa9145422b96f2e9a7
nyilatkozatkoltsegekrol_1461844546.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2016-04-28 13:55:46)
1b76d757215a0ebdc8c3e76f2a775b59c1b4abbddd33001e4a86c898a7ac51d4
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras_1461844560.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-28 13:56:00) 91a6173b0e5393b0ec4cdd6068f044462fdc786a9cd68a9e7e64c9f90cab418f
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