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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19551511-1-03

Bankszámlaszám

52300019-10009299-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6345

Város

Nemesnádudvar

Közterület neve

Bajai

Közterület jellege

utca

Házszám

9

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

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

6345

Város

Nemesnádudvar

Közterület neve

Bajai

Közterület jellege

utca

Házszám

9

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

Telefon

+36 20 940 75 57

Fax

-

Honlap

http://nemesnadudvarse.hu/?
E-mail cím
page_id=3383

t.klein@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Gruber Andrea

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 940 75 57

E-mail cím

t.klein@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Cziráki Tamás

+36 30 825 96 75

E-mail cím
tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Hajós Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
Hajós Város Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője
Hajós Város Önkormányzata

Átlagos heti használat (óra)
6

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-10-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-10-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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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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

0,4 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,3 MFt

0,3 MFt

0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6,4 MFt

6,4 MFt

6 MFt

Egyéb támogatás

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Összesen

7,2 MFt

7,2 MFt

6,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,8 MFt

3,8 MFt

3,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,32 MFt

0,32 MFt

0,32 MFt

Anyagköltség

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

7,12 MFt

7,12 MFt

7,12 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

7,7 MFt

7,7 MFt

8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,32 MFt

0,32 MFt

0,32 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 061 185 Ft

121 224 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

200 479 511 Ft

4 009 590 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

3 625 899 Ft

72 518 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-13 01:01
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő Egyesület 2016/17 tervei, céljai: 1. A felnőtt csapat további szereplése a megyei bajnokságban. 2. A serdülő
korosztály benevezése az országos serdülő bajnokságra 3. Utánpótlás csapataink közül egy a versenykiírásnak megfelelő és a minimális létszámnak megfelelő
korosztályú csapat benevezése az országos gyermekbajnokságba. 4. A helyi általános iskolával együttműködve a 7-10 éves korosztály részére heti két alkalommal
biztosítani a kézilabda szakkört, ahol fejlesztjük a gyerekek kondicionális és koordinációs képességét, és ismerkednek a kézilabda alapjaival . 5. A szomszédos
települések utánpótláscsapataival edzőmérkőzések rendezése 6. A szeptembeti Borünnepi kupa szervezése 7. Felkészülési tornákon való szereplés 8. 2016.
júniusában az utánpótlás korosztálynak edzőtábor szervezése 9. A Nemesnádudvari KSE futballcsapatával 2016 júniusában a szokásos jó hangulatú, játékos
vetélkedővel és közös vacsorával a sportpályán egy szezonzáró nap szervezése. 10. Megyebeli csapatokkal a kapcsolattartás, a megyei szövetség munkájában való
aktív részvétel. 11. Edzők továbbképzéseinek támogatása Célunk továbbra is a kézilabda hagyományinak őrzése településünkön, a fiatalok és gyermekek számára
példamutatás a szabadidő hasznos eltöltésében. A kézilabdázók száma a településünkön az utóbbi években növekedett, köszönhetően a nyertes tao- pályázatoknak
is. Jelenleg 63 fő regisztrált játékosa van egyesületünknek. A tao-pályázathoz szükséges önrész előteremtésében a helyi önkormányzat és a helyi vállalkozók
segítségét kapjuk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk a 2016/17-es évadban egy sportcsarnok beruházást tervez, melyhez a helyi és környékbeli vállalatok által felajánlott (mellékelt szándéknyilatkozatok)
TAO, és az egyesület által összetett önrész biztosítja a fedezetet. Egyetlen támogató akadt, aki a szándékát (50MFt) csak szóban jelezte, írásos anyagot nem állított
ki róla. A sportcsarnok a helyi iskola területére van tervezve, így az iskolai öltözők is használhatók ehhez a létesítményhez. A csarnokot a délelőtti órákban az iskolai
testnevelés és tömegsport rendezvények foglalnák le, délután és hétvégén pedig az egyesület által szervezett edzések, mérkőzés és tornák kerülnének
megrendezésre. A fennmaradó időben pedig magánszemélyek, céges rendezvények céljára lenne hasznosítva. A terület az önkormányzati törzsvagyon része, és az
önkormányzat vállalja, hogy a létesítmény üzembe helyezését követő 30 napon belül átveszi a tulajdont az egyesülettől, így jelzálog bejegyzésére nem lesz szükség.
Az egyesület természetesen külön megállapodásban részletezett térítésmentes és kedvezményes feltételekkel használhatja majd az elkészült csarnokot a beruházás
ellentételezése képpen. A beruházás elvégzéséhez szükséges a rendelkezésre álló közműhálózat felbővítése, melyet szintén jelen pályázat keretében kívánunk
megvalósítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az utánpótlás költségeket a támogatási időszak alatt folyamatosan, míg az utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházást a tervek szerint két támogatási időszak alatt
kívánjuk elvégezni

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 Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő Egyesület 2016/17 tervei, céljai: 1. A felnőtt csapat további szereplése a megyei bajnokságban. 2. A serdülő
korosztály benevezése az országos serdülő bajnokságra 3. Utánpótlás csapataink közül egy a versenykiírásnak megfelelő és a minimális létszámnak megfelelő
korosztályú csapat benevezése az országos gyermekbajnokságba. 4. A helyi általános iskolával együttműködve a 7-10 éves korosztály részére heti két alkalommal
biztosítani a kézilabda szakkört, ahol fejlesztjük a gyerekek kondicionális és koordinációs képességét, és ismerkednek a kézilabda alapjaival . 5. A szomszédos
települések utánpótláscsapataival edzőmérkőzések rendezése 6. A szeptembeti Borünnepi kupa szervezése 7. Felkészülési tornákon való szereplés 8. 2016.
júniusában az utánpótlás korosztálynak edzőtábor szervezése 9. A Nemesnádudvari KSE futballcsapatával 2016 júniusában a szokásos jó hangulatú, játékos
vetélkedővel és közös vacsorával a sportpályán egy szezonzáró nap szervezése. 10. Megyebeli csapatokkal a kapcsolattartás, a megyei szövetség munkájában való
aktív részvétel. 11. Edzők továbbképzéseinek támogatása Célunk továbbra is a kézilabda hagyományinak őrzése településünkön, a fiatalok és gyermekek számára
példamutatás a szabadidő hasznos eltöltésében. A kézilabdázók száma a településünkön az utóbbi években növekedett, köszönhetően a nyertes tao- pályázatoknak
is. Jelenleg 63 fő regisztrált játékosa van egyesületünknek. A tao-pályázathoz szükséges önrész előteremtésében a helyi önkormányzat és a helyi vállalkozók
segítségét kapjuk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő Egyesület 2016/17 tervei, céljai: 1. A felnőtt csapat további szereplése a megyei bajnokságban. 2. A serdülő
korosztály benevezése az országos serdülő bajnokságra 3. Utánpótlás csapataink közül egy a versenykiírásnak megfelelő és a minimális létszámnak megfelelő
korosztályú csapat benevezése az országos gyermekbajnokságba. 4. A helyi általános iskolával együttműködve a 7-10 éves korosztály részére heti két alkalommal
biztosítani a kézilabda szakkört, ahol fejlesztjük a gyerekek kondicionális és koordinációs képességét, és ismerkednek a kézilabda alapjaival . 5. A szomszédos
települések utánpótláscsapataival edzőmérkőzések rendezése 6. A szeptembeti Borünnepi kupa szervezése 7. Felkészülési tornákon való szereplés 8. 2016.
júniusában az utánpótlás korosztálynak edzőtábor szervezése 9. A Nemesnádudvari KSE futballcsapatával 2016 júniusában a szokásos jó hangulatú, játékos
vetélkedővel és közös vacsorával a sportpályán egy szezonzáró nap szervezése. 10. Megyebeli csapatokkal a kapcsolattartás, a megyei szövetség munkájában való
aktív részvétel. 11. Edzők továbbképzéseinek támogatása Célunk továbbra is a kézilabda hagyományinak őrzése településünkön, a fiatalok és gyermekek számára
példamutatás a szabadidő hasznos eltöltésében. A kézilabdázók száma a településünkön az utóbbi években növekedett, köszönhetően a nyertes tao- pályázatoknak
is. Jelenleg 63 fő regisztrált játékosa van egyesületünknek. A tao-pályázathoz szükséges önrész előteremtésében a helyi önkormányzat és a helyi vállalkozók
segítségét kapjuk.

2016-12-13 01:01

4 / 23

be/SFPHPM01-04314/2016/MKSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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

2016-12-13 01:01

5 / 23

be/SFPHPM01-04314/2016/MKSZ
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 megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB

Víz-, villany-, gáz- és csatornahálózat bővítése a
szükséges mértékben

2017-03-01

2017-04-30

2017-04-30

2 000 000 Ft

TEB

Sportcsarnok építése

2017-03-01

2018-06-15

2018-06-15

280 384 917 Ft

TEB

Tervezési díj

2016-07-01

2016-09-30

2016-09-30

6 477 000 Ft
288 861 917 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Víz-, villany-, gáz- és
csatornahálózat bővítése a
szükséges mértékben

6345
Nemesnádudvar
Petőfi utca
42

262

A meglévő közműhálózatok feljesztése szükséges a csarnoképítés miatt
a területen

Sportcsarnok építése

6345
Nemesnádudvar
Petőfi utca
42

262

Nemesnádudvaron és szűkebb vonzáskörzetében jelenleg nem
biztosítható hasonló infrastruktúra, ezért ennek felépítése a helyi
sportélet további fejlődésének kulcsa

Tervezési díj

6345
Nemesnádudvar
Petőfi utca
42

262

A tervezett sportcsarnok kiviteli terveinek és megvalósulási terveinek
díja, valamint a tervek elfogadásával kapcsolatos adminisztrációs és
egyéb költségek

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

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

5 879 349 Ft

60 612 Ft

121 224 Ft

6 061 185 Ft

2 597 651 Ft

8 598 224 Ft

8 658 836 Ft

Utóf.

194 465 126 Ft

2 004 795 Ft

4 009 590 Ft

200 479 511 Ft

85 919 791
Ft

284 394 507 Ft

286 399 302 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

10

0

1

Országos

U11

14

0

1

Országos

U12

0

0

0

Nincs

U13

12

0

1

Országos

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

12

0

1

Megyei

Junior

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

48

0

4
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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)

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

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Hajós Sportcsarnok

Serdülő/ifjúsági, U10,
U11, U13

3 000 Ft

6

10

60

180 000 Ft

Hajós Sportcsarnok

Serdülő/ifjúsági, U10,
U11, U13

3 000 Ft

5

8

40

120 000 Ft

Nemesnádudvar
Kultúrház

Serdülő/ifjúsági, U10,
U11, U13

2 000 Ft

12

10

120

240 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Husti Imre Jenő

Edző

EKHO

6

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Kleinné Simon Zsuzsanna

Edző

EKHO

8

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Husti Imre Jenő

1973-05-03

C

Serdülő/ifjúsági

Kleinné Simon Zsuzsanna

1974-01-29

D

U10, U11, U13

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

540 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 880 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

3 920 000 Ft
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2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 517 122 Ft

36 259 Ft

72 518 Ft

3 625 899 Ft

402 878 Ft

3 992 518 Ft

4 028 777 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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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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 (ingatlan)

121 224 Ft

121 224 Ft

60 612 Ft

181 836 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

4 009 590 Ft

4 009 590 Ft

2 004 795 Ft

6 014 385 Ft

Utánpótlás-nevelés

72 518 Ft

72 518 Ft

36 259 Ft

108 777 Ft

Összesen

4 203 332 Ft

6 304 998 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek, valamint a
kötelező könyvvizsgálat díjának támogatására

Tárgyi
utófinanszírozott

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek, valamint a
kötelező könyvvizsgálat díjának támogatására

Utánpótlásnevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek, valamint a
kötelező könyvvizsgálat díjának támogatására
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Nemesnádudvar, 2016. 12. 13.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gruber Andrea (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Nemesnádudvar, 2016. 12. 13.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:01:26
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:
2016-04-29 11:26:05
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:
2016-04-29 11:01:49
Feltöltés / Megtekintés

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:02:00
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:17:25
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:19:52
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:20:24
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:20:38
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:11:43
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:15:12
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:12:51
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 18
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:13:15
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: 16
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:13:31
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: 9
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:14:19

2016-12-13 01:01
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:13:58
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:
2016-10-05 06:51:54
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:51:57
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:32:49
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-05 06:52:00

Kelt: Nemesnádudvar, 2016. 12. 13.

2016-12-13 01:01
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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

-

0

0

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

0

0

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

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%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Egyéb indikátorok

2016-12-13 01:01
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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

200 344 475 Ft

2 065 407 Ft

4 130 814 Ft

206 540 696 Ft

88 517 442 Ft

292 992 731
Ft

295 058 138 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 879 349 Ft

60 612 Ft

121 224 Ft

6 061 185 Ft

2 597 651 Ft

8 598 224 Ft

8 658 836 Ft

- ebből utófinanszírozott

194 465 126 Ft

2 004 795 Ft

4 009 590 Ft

200 479 511 Ft

85 919 791 Ft

284 394 507
Ft

286 399 302 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 517 122 Ft

36 259 Ft

72 518 Ft

3 625 899 Ft

402 878 Ft

3 992 518 Ft

4 028 777 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

203 861 597 Ft

2 101 666 Ft

4 203 332 Ft

210 166 595 Ft

88 920 320 Ft

296 985 249
Ft

299 086 915 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-12-13 01:01

Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (86 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)
alairasminta001_1461921965.jpg (Szerkesztés alatt, 887 Kb, 2016-04-29 11:26:05) 8db75f79a3c96b513d30a744a8f1351f3b2945b06765a248701744a888a48f73
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
terem2001_1461921618.jpg (Szerkesztés alatt, 399 Kb, 2016-04-29 11:20:18) 49745cb268b6792fb2cc0a86ffa6d290f50053ed01bbcc9745b6ae2df6220edb
teremberlet1001_1461921624.jpg (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2016-04-29 11:20:24)
c5822fd23a95420cdc322d083564ec66ec3985bc2e2a602f5692b9cee3707618
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
utf-8spotcsarnok20kihasznc3a1l_1461921920.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 11:25:20)
efe11279f87f2a40b92a2d3af9c507d95c0bcb4e433329e5cb7d6ef41dcd733a
penzugyiutemterv_szoveges_1475643120.docx (Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2016-10-05 06:52:00)
f2fa693dbf933df58225882b4a956712133dfcbd7caf6178b399be714e983927
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
sportcsarnoktao001_1461921878.jpg (Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2016-04-29 11:24:38)
47d7c3f92a9ecc1fc80f0618ef0b1a730846ddf1e078cb032d8d7cd6c776d5d1
sportcsarnoktao002_1461921884.jpg (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2016-04-29 11:24:44)
1267abdef666b119671bafd29a817c86ae60842350f042cb34a9347a34456fa3
penzugyiutemterv_szoveges_1475643114.docx (Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2016-10-05 06:51:54)
f2fa693dbf933df58225882b4a956712133dfcbd7caf6178b399be714e983927
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
utf-8spotcsarnok20kihasznc3a1l_1461921914.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 11:25:14)
efe11279f87f2a40b92a2d3af9c507d95c0bcb4e433329e5cb7d6ef41dcd733a
nemesnadudvard_kihasznaltsag__1475641969.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 25 Kb, 2016-10-05 06:32:49)
f6666f700108ac40513c8a12ac5fc1e6a9d5f5118278bf1979828bdf5fafab1a
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
utf-8spotcsarnok20kihasznc3a1l_1461921907.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 11:25:07)
efe11279f87f2a40b92a2d3af9c507d95c0bcb4e433329e5cb7d6ef41dcd733a
penzugyiutemterv_szoveges_1475643117.docx (Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2016-10-05 06:51:57)
f2fa693dbf933df58225882b4a956712133dfcbd7caf6178b399be714e983927
Egyéb dokumentumok
szandeknyilatkozat005_1461920528.jpg (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2016-04-29 11:02:08)
53120d30d82cd6d270fdd9b3eb704abf8ca4ed8ee984adf5985d3b64eba38851
szandeknyilatkozat001_1461920555.jpg (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2016-04-29 11:02:35)
e8474c637a3fcb6e5db4eebae84e46968f5a16110cf290994ac26e93ed9c017a
szandeknyilatkozat002_1461921427.jpg (Szerkesztés alatt, 483 Kb, 2016-04-29 11:17:07)
d82d31586e3a6c30ef6a7c68fb9c18d51d6370af1f803e3e9b482b499153e1f0
szandeknyilatkozat003_1461921435.jpg (Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2016-04-29 11:17:15)
08f42ac860c7ef091851b403bd7d7150ef4db5dc4966645c94b38b9d22f99c08
szandeknyilatkozat004_1461921440.jpg (Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2016-04-29 11:17:20)
5a1584ed92a26a975912479ead99d7de173bd7dc3401fc1a994907698eb16ab3
szandenyilatkozat001_1461921445.jpg (Szerkesztés alatt, 454 Kb, 2016-04-29 11:17:25)
9ebd2cc37f1e1f0e9356ba9074fd1e38aa757f431eae354d9564e2fa8a6d32d6
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat001_1461920480.jpg (Szerkesztés alatt, 529 Kb, 2016-04-29 11:01:20) d471f5f2ac5472a3c33040af82a3460e8505725833c1adca458e216a831766bb
kivonat002_1461920486.jpg (Szerkesztés alatt, 353 Kb, 2016-04-29 11:01:26) fdf553dc8870b7154f9014f7834837a3fb966c78f128ffea390f7cbb4608c9ed
(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij001_1461920520.jpg (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2016-04-29 11:02:00) 9560ffd0dec2a0bcfda4ffb01f06c649b45cdb8bcf03259144f29c28e7d8141e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartmentes001_1461920509.jpg (Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2016-04-29 11:01:49)
598537d93c953fdd80ce1986bcb96c83d3015a90364e22d0cef7791fe2286d32
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesieng001_1475640802.jpg (Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2016-10-05 06:13:22)
e2c3b98d152ca365f63f21ca60849f345b51f06464675b4460189c08fa074bdb
epitesieng002_1475640803.jpg (Hiánypótlás melléklet, 537 Kb, 2016-10-05 06:13:23)
ade194a1ef202d1cb94221b4d177c0e9e87cc400a2d62e7424c8950b8dbc8dfa
epitesieng003_1475640803.jpg (Hiánypótlás melléklet, 645 Kb, 2016-10-05 06:13:23)
36774b2119ed455172aeb3902090a6f146e7876a787c3d5435086f3869ee1be4
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epitesieng004_1475640804.jpg (Hiánypótlás melléklet, 720 Kb, 2016-10-05 06:13:24) ffe9337fcf434aac3df0a7766b132e3fe3ea5acf39a5edce9f4bd642b600dfd9
epitesieng005_1475640805.jpg (Hiánypótlás melléklet, 723 Kb, 2016-10-05 06:13:25)
c6f2c5988c981bb6e7f720ad2e77e30f377f94839ed088c05c058a040e35d3b5
epitesieng006_1475640806.jpg (Hiánypótlás melléklet, 787 Kb, 2016-10-05 06:13:26)
1df31b8695be0fba40ada42449081da70af254a1d86a2d5410f0752952536c7c
epitesieng007_1475640806.jpg (Hiánypótlás melléklet, 674 Kb, 2016-10-05 06:13:26)
256ec7cfbde79e5651d2d4b5e6756abebf53686cd86d3b2ea56cedfe7a3ef4f7
epitesieng008_1475640807.jpg (Hiánypótlás melléklet, 724 Kb, 2016-10-05 06:13:27) 38ff500ec8c3ca4dccefcbc972c8b9c48906f05db7868a9321b32a814ae684df
epitesieng009_1475640807.jpg (Hiánypótlás melléklet, 633 Kb, 2016-10-05 06:13:27)
a08bea971f0ed5e8a44f4c41cbaa7abce6688a8ae73bb9c61b2eab7e32a5b71d
epitesieng010_1475640808.jpg (Hiánypótlás melléklet, 708 Kb, 2016-10-05 06:13:28)
3a5444b8f204bec44d490e41e42e01a33bc2e8875f61866b4e52b64cb197ee5f
epitesieng011_1475640809.jpg (Hiánypótlás melléklet, 640 Kb, 2016-10-05 06:13:29)
d2a41cab22c584846fc3c39da85b8b38d929e96fc41f791210b4e4af8042bf29
epitesieng012_1475640809.jpg (Hiánypótlás melléklet, 704 Kb, 2016-10-05 06:13:29)
3be48a939bc155ba12c95505c9eecb95bde1e836349b417e578b13737685a661
epitesieng013_1475640810.jpg (Hiánypótlás melléklet, 661 Kb, 2016-10-05 06:13:30)
fa01d6a4043efc03a57ee609370b323b7be00c3cac5e57b49ed614b30b2011b2
epitesieng014_1475640810.jpg (Hiánypótlás melléklet, 628 Kb, 2016-10-05 06:13:30)
5881cff4211c252a891ae808617d769a14a3ea2fc95ad25f89ac134f4762ee4c
epitesieng015_1475640811.jpg (Hiánypótlás melléklet, 407 Kb, 2016-10-05 06:13:31)
d546095059289a3df9d6e44cffe45c40cc3025bdd5fed8ae463ceacbe4adedd0
kerelem001_1461921767.jpg (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2016-04-29 11:22:47) 510b5e693e74482d4449d6f3701977418ca4360e991a37dc7c118844bafede45
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
epitesieng001_1475640786.jpg (Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2016-10-05 06:13:06)
e2c3b98d152ca365f63f21ca60849f345b51f06464675b4460189c08fa074bdb
epitesieng002_1475640787.jpg (Hiánypótlás melléklet, 537 Kb, 2016-10-05 06:13:07)
ade194a1ef202d1cb94221b4d177c0e9e87cc400a2d62e7424c8950b8dbc8dfa
epitesieng003_1475640788.jpg (Hiánypótlás melléklet, 645 Kb, 2016-10-05 06:13:08)
36774b2119ed455172aeb3902090a6f146e7876a787c3d5435086f3869ee1be4
epitesieng004_1475640788.jpg (Hiánypótlás melléklet, 720 Kb, 2016-10-05 06:13:08) ffe9337fcf434aac3df0a7766b132e3fe3ea5acf39a5edce9f4bd642b600dfd9
epitesieng005_1475640789.jpg (Hiánypótlás melléklet, 723 Kb, 2016-10-05 06:13:09)
c6f2c5988c981bb6e7f720ad2e77e30f377f94839ed088c05c058a040e35d3b5
epitesieng006_1475640790.jpg (Hiánypótlás melléklet, 787 Kb, 2016-10-05 06:13:10)
1df31b8695be0fba40ada42449081da70af254a1d86a2d5410f0752952536c7c
epitesieng007_1475640790.jpg (Hiánypótlás melléklet, 674 Kb, 2016-10-05 06:13:10)
256ec7cfbde79e5651d2d4b5e6756abebf53686cd86d3b2ea56cedfe7a3ef4f7
epitesieng008_1475640791.jpg (Hiánypótlás melléklet, 724 Kb, 2016-10-05 06:13:11) 38ff500ec8c3ca4dccefcbc972c8b9c48906f05db7868a9321b32a814ae684df
epitesieng009_1475640792.jpg (Hiánypótlás melléklet, 633 Kb, 2016-10-05 06:13:12)
a08bea971f0ed5e8a44f4c41cbaa7abce6688a8ae73bb9c61b2eab7e32a5b71d
epitesieng010_1475640792.jpg (Hiánypótlás melléklet, 708 Kb, 2016-10-05 06:13:12)
3a5444b8f204bec44d490e41e42e01a33bc2e8875f61866b4e52b64cb197ee5f
epitesieng011_1475640793.jpg (Hiánypótlás melléklet, 640 Kb, 2016-10-05 06:13:13)
d2a41cab22c584846fc3c39da85b8b38d929e96fc41f791210b4e4af8042bf29
epitesieng012_1475640793.jpg (Hiánypótlás melléklet, 704 Kb, 2016-10-05 06:13:13)
3be48a939bc155ba12c95505c9eecb95bde1e836349b417e578b13737685a661
epitesieng013_1475640794.jpg (Hiánypótlás melléklet, 661 Kb, 2016-10-05 06:13:14)
fa01d6a4043efc03a57ee609370b323b7be00c3cac5e57b49ed614b30b2011b2
epitesieng014_1475640795.jpg (Hiánypótlás melléklet, 628 Kb, 2016-10-05 06:13:15)
5881cff4211c252a891ae808617d769a14a3ea2fc95ad25f89ac134f4762ee4c
epitesieng015_1475640795.jpg (Hiánypótlás melléklet, 407 Kb, 2016-10-05 06:13:15)
d546095059289a3df9d6e44cffe45c40cc3025bdd5fed8ae463ceacbe4adedd0
kerelem001_1461921749.jpg (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2016-04-29 11:22:29) 510b5e693e74482d4449d6f3701977418ca4360e991a37dc7c118844bafede45
kerelem002_1461921753.jpg (Szerkesztés alatt, 646 Kb, 2016-04-29 11:22:33) 21f3e10df5556855bfe9a86ebee2429d093a3a52c4a94405966ff558f14aab2d
kerelem003_1461921757.jpg (Szerkesztés alatt, 563 Kb, 2016-04-29 11:22:37) 5887a662c04087f40f355fcfc8597b5fc83e555c94efad24ddc599e68bf5cbf7
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
hatrozat_1475640730.pdf (Hiánypótlás melléklet, 377 Kb, 2016-10-05 06:12:10) 727f8e9a2fdc216199515c96e2cab8f20e60423d51b82d03aaf1a7b4c306b480
parkol_1475640911.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2016-10-05 06:15:11) c28509bbc9677cc46a67009c758880243f3ae6a85983b6b2e153109989a35144
parkol1_1475640912.pdf (Hiánypótlás melléklet, 191 Kb, 2016-10-05 06:15:12) 53ea6f8dad62bdf4a73b5dca8739645a35f0f37afa1e407ec8d68ef4872b8187
sportcsarnoktao001_1461921694.jpg (Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2016-04-29 11:21:34)
47d7c3f92a9ecc1fc80f0618ef0b1a730846ddf1e078cb032d8d7cd6c776d5d1
sportcsarnoktao002_1461921702.jpg (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2016-04-29 11:21:42)
1267abdef666b119671bafd29a817c86ae60842350f042cb34a9347a34456fa3
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
sportcsarnok001_1475640771.jpg (Hiánypótlás melléklet, 461 Kb, 2016-10-05 06:12:51)
d9675d97e73ac7784f64adfb65c9817440e23197d658ea2ad8377216f57f217e
sportcsarnok001_1461921720.jpg (Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2016-04-29 11:22:00)
d9675d97e73ac7784f64adfb65c9817440e23197d658ea2ad8377216f57f217e

2016-12-13 01:01

22 / 23

be/SFPHPM01-04314/2016/MKSZ
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
jelzlognyil._1475640703.pdf (Hiánypótlás melléklet, 200 Kb, 2016-10-05 06:11:43) d2e7b6f922734d21ec732a73e3e44cf24f9c9612db775d87eff39a92f4b48de1
sportcsarnoktao003_1461921671.jpg (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2016-04-29 11:21:11)
45c4f1bf01240297d853e4ab83d33a38ff9be65eba63b4e865221d9368513fd3
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
koltsegvetes004_1461921796.jpg (Szerkesztés alatt, 698 Kb, 2016-04-29 11:23:16)
5de1c084443196ab84dedb3e2da3755ee9e9052fc2f9b9ae7f7da5677b3cb111
koltsegvetes005_1461921802.jpg (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2016-04-29 11:23:22)
4d71eaf445846856ebbc9bd66a6a337c3052474109eaba2aade6e49c4717a811
beolvasott_20160429_1461923648.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 11:54:08)
34a4a774cffd928953298d4385d78ee5f3b5cb0913ea91f5f8f0f4350022b88f
tervezsidj_1475640823.pdf (Hiánypótlás melléklet, 495 Kb, 2016-10-05 06:13:43) bb9d36bcc9e12239f5b4b222cc5c4d324e66d5055f3bb4bfd9b082ae922f2811
nndudvar_scs_ktgv_1475640859.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 30 Kb, 2016-10-05 06:14:19)
c7c232d297f1be2b50a602741a3a58fac209c6a1d95497632d20bd6fa011e5b7
nndudvar_scs_rszletes_ktgv_1475640859.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2016-10-05 06:14:19)
44e5129475c68a8599137a56443a1c43d74cbb7d2617c94a5c818bedb9d31849
koltsegvetes001_1461921778.jpg (Szerkesztés alatt, 370 Kb, 2016-04-29 11:22:58)
ea591675c05eb4807913395d432444e866ba0cdd54307a3c66e7b8b5c6f63997
koltsegvetes002_1461921785.jpg (Szerkesztés alatt, 687 Kb, 2016-04-29 11:23:05)
2123f7d7b1cc39361efd53d97139d2532b1b0fc3a69e36a4ee16b38db6098962
koltsegvetes003_1461921791.jpg (Szerkesztés alatt, 666 Kb, 2016-04-29 11:23:11)
76e99f81b75d2e3e6bbabd28481ef57c2717d36590a133da3226845bb04002e6
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
allapot_1461921822.pdf (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2016-04-29 11:23:42) 11a8a19a33eeec3c8df6c7db56e2c748da090d52851c6f25bacdf8efb176e0d3
fedlap_1461921825.pdf (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2016-04-29 11:23:45) d65c3b1ddb659bec408e7743c2c52e9c987b77aaccfd006270de47ea4242f775
helyszinrajz_1461921833.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-29 11:23:53) efbdcc49faf26aca602aa41258f8ac1d20d8678b2502b9acc9107f7231783122
homlokzat1_1461921838.pdf (Szerkesztés alatt, 508 Kb, 2016-04-29 11:23:58) c4df807fb12475d26df28d31a6775fb9e87367c63530d4e99317041e1a9c4256
homlokzat2_1461921843.pdf (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2016-04-29 11:24:03) 9df3c5fe8ef2243b56986bd95f00a3dd14de5e853ebf248d16d70a608168667c
metszet_1461921847.pdf (Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2016-04-29 11:24:07) d1d5ff372d238a9c70007eeaad2018f707bbf607bfbf9307f462a9434e7d30a0
muleiras_1461921852.pdf (Szerkesztés alatt, 569 Kb, 2016-04-29 11:24:12) 070e85b81d845427d329bf8f47031a4790681335175f2dc2f4c1e5380cd9a700
tervezettemelet_1461921857.pdf (Szerkesztés alatt, 297 Kb, 2016-04-29 11:24:17)
e7722e07cb519e9205b13343e9086bd1e1a1c66c60539963100a0dcd0ef7b3e7
tervezettfoldszint_1461921862.pdf (Szerkesztés alatt, 426 Kb, 2016-04-29 11:24:22)
2a2a990939f818daa3b0fea0e70d6a784b64923f34223e048c5e3e565126a2c2
muszakilerssportcsarnok_1475640838.pdf (Hiánypótlás melléklet, 12 Mb, 2016-10-05 06:13:58)
afc4718c744a115891546fab101198834b63a98f0f31ea9f55acb4839143c74b
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
utf-8kc3b6ltsc3a9gvetc3a9s_1461921592.xls (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2016-04-29 11:19:52)
a40d90b8450b37140928cadb9a1e87267bfaeb0d364971f47ff234cc1e687dcf
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
utf-8kc3b6ltsc3a9gvetc3a9s_1461921638.xls (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2016-04-29 11:20:38)
a40d90b8450b37140928cadb9a1e87267bfaeb0d364971f47ff234cc1e687dcf
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