
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Fegyverneki Községi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Fegyvernek KSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  999

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19227667-2-16

Bankszámlaszám  69300114-10015775-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5231  Város  Fegyvernek

Közterület neve  Felszabadulás  Közterület jellege  út

Házszám  165  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5231  Város  Fegyvernek

Közterület neve  Hársfa  Közterület jellege  út

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 322 15 13  Fax  

Honlap  http://se.fegyvernek.hu  E-mail cím  fegyvernekkse@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szabó Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 322 15 13  E-mail cím  fegyvernekkse@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Faragó Zsolt +36 20 389 10 78 farago.zsolt@fegyvernek.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 6,155 MFt 4,068 MFt 6,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,822 MFt 0,676 MFt 0,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,026 MFt 6,856 MFt 12 MFt

Egyéb támogatás 6,996 MFt 7,182 MFt 1 MFt

Összesen 19,999 MFt 18,782 MFt 20,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,168 MFt 1,867 MFt 2 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,943 MFt 1,092 MFt 1 MFt

Anyagköltség 5,183 MFt 4,37 MFt 4,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,42 MFt 1,225 MFt 2,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 18,836 MFt 9,8 MFt 9 MFt

Összesen 30,55 MFt 18,354 MFt 18,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 6,3 MFt 4,6 MFt 6 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,1 MFt 0,69 MFt 1 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)

1 268 882 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 913 205 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 120 283 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFP-12112/2016/MLSZ

2016-04-29 11:03 3 / 24



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 Fegyvernek KSE a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokság 1. osztályában szerepelteti csapatait. Jelenleg az egyesület 8 korcsoportját versenyezteti, valamint az
óvodáskorúak (5 évesek) sportolásra való nevelését végzi. Az egyesület kistérség egyik meghatározó sportegyesülete, mely a környező települések gyerekeinek is
sportolási lehetőséget nyújt. A szervezet tagjainak túlnyomó többségét 21 éves kor alatti gyerekek alkotják. Sportolásra a Városi Önkormányzat tulajdonát képező
Városi Sporttelepet használják, mely 2 db füves labdarúgó pályát (edzőpálya villanyvilágítással ellátott) 2 db műfüves kispályát foglal magába, melyből az egyik
villanyvilágítással van ellátva. Az inrfrastrukturális helyzete megyei szinten igen jónak mondható. 2014 tavaszán elkészült a TAO támogatás keretében a sportöltöző
egy részének felújítása, bővítése, melyet a 2015-ben tovább fejlesztrtt egyesületünk, szintén a TAO támogatásnak köszönhetően. A sporttelep 400 méter
betonkerítéssel van elkerítve. A nézőtéren 350 db műanyag szék került kihelyezésre 2013-ban, így a szurkolók is kulturált körülmények között élvezhetik a
mérkőzéseket. A sporteszközök terén is jó irányba haladnak a fejlesztések, hisz minden évben új mezekkel, melegítőkkel, labdákkal s különböző sportfelszerelésekkel
tudjuk ellátni korosztályos labdarúgóinkat. 

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

Nézőtéri illemhely rekonstrukciója: Jelen pályázat keretében a sportlétesítmény nézőtéri illemhelyeinek felújítását tervezzük. A jelenlegi nézőtéri illemhelyek nem
rendelkeznek folyóvízzel, s felszereltsége és külleme sem illeszkedik az immár megújult sportlétesítményhez. Az utánpótlás nevelése, a tömegsport, a versenysport
feltételrendszereinek előmozdítása érdekében közös javaslatunk egy több lépcsőben felőjított és bővített épületegyüttes létrehozása, mely első lépcsőjeként az épület
feltétlenül szükséges szigetelései, burkolatai valamint funkcionális és kötelező helyiségeinek kialakítása történik meg. A tevékenységek 1. homlokzati állványozásról a
tetőhéjazat átrakása 2. állványzatról a bádogos szerkezetek kialakítása, elhelyezése 3. gépészeti vezetékek átalakítása, gépészeti eszközök és berendezések
elhelyezése 4. nyílászárók beépítése 5. falazatok festése 6. burkolatok bontása, új burkolat készítése 7. teljes homlokzati hőszigetelés kialakítása 8. vízszigetelés
kialakítása 9. lábazati falszigetelés létesítése Öntözőrendszer: Az edzőpálya locsolása jelen pillanatban nem megoldott. A 2015-16-os sportfejlesztési programban
elkészül a centerpálya automata öntözőberendezése, melynek tervei alapján az edzőpálya öntözését kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében. Ennek
eredményeképp mindkét előfüves nagypálya öntözése megoldottá válik. Ennek köszönhetően a pályák minőségének javulása érhető el. A terv ismertetéseAz öntözés
főbb jellemzői: • A 16 db szórófej a játéktéren kívül, 8 db szórófej a játéktéren belül kerül elhelyezésre. • A szórófejek föld alatti beépítésűek, csak öntözés idejére
emelkednek ki a földből. • Szükséges elektromos teljesítmény (P): 7,5 kW. Vízellátás A rendszer vízellátása vízgyűjtő ciszternából történik, melynek kiépítése a
beruházás részeként valósul meg. Ehhez megfelelő teljesítményű szivattyúzási kapacitás szükséges a víz továbbításához. A vezérlés Az öntözés irányítását kültéri,
öntözésvezérlő automata biztosítja. Ezzel emberi közreműködés nélkül, programozottan indítható el az öntözés, olyan időpontban, amikor a pálya használatát nem
zavarja. Szivattyúk áramellátása A szivattyúállomás elektromos áramellátásához a meglévő csatlakozási ponttól, 150 méter elektromos földkábel kerül lefektetésre.
Az előző munkálatokkal valósítható meg a szivattyú elektromos működtetése. (Részletes terveket mellékeljük) 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt kezdési időpontja: 2016. július 1. A projekt befejezési időpontja: 2017. június 30. Az utánpótlás jogcímen pályázott költségek a projekt teljes időtartamában
kerülnek kifizetésre (utazási költség, tornaterem bérlet, nevezések). A sporteszköz beszerzése 2016. január-februárban történhet meg az előző évek tapasztalataiból
kiindulva ekkor érkezhetnek meg a támogatóktól a támogatások. A tárgyi eszköz beruházás jogcímen pályázott sportfelszerelések várható beszerzése 2016. január-
február hónapra tehető a támogatások érkezésének függvényében. Az előfinanszírozott ingatlanberuházás ütemezése 2017. január-április közötti időszakban
valósulhat meg. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Egyesületünk fő célja, MLSZ stratégiájának részeként a futball megszerettetése, ezáltal egyre több gyermek bevonása a labdarúgásba, s ez által az igazolt
labdarúgóink számának növelése, az ezen gyerekek közt feltűnő tehetségek kiválogatása, versenyeztetése. Mivel a "tömegesítés" az igazolt labdarúgóink számának
növekedésével jó irányba halad, köszönhetően az elmúlt évek TAO pályázaton nyert támogatásokból megvalósuló beruházásoknak, így ezt az utat követve, tovább
folytatjuk a pályák infratstrukturájának javítását. Ennek részeként nézőtéri illemhelyek felújítása és az edzőpálya öntözése készül el. Ezek mellett sporteszközök
beszerzésével próbáljuk emelni az utánpótlás-nevelés színvonalát. Jelen pályázat keretében kívánjuk beszerezni az edzéseken használt labdákat, melyeket évente
be kell szerezni az elhasználódás miatt. Utánpótlás csapataink számára saját rendezésű tornát kívánunk rendezni, melynek költségeit jelen pályázatból kívánjuk
finanszírozni, megnövelve ezzel gyermek labdarúgóink versenyeztetési lehetőségeit. 

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

Annak érdekében, hogy Városunk egyetlen Sportegyesülete, hagyományaihoz híven tudjon működni, egyre több gyermeket tudjon bevonni a futball vérkeringésébe,
Óvodáinkban és Iskoláinkban toborzókat tartunk. Célunk, hogy az ifjúsági csapatunkból kiöregedett, játékosaink akik nem folytatják a versenyszerű labdarúgást az itt
megkövetelt viselkedési normákat elsajátítva megfelelően tudjanak beilleszkedni a felnőtt társadalomba. A folyamatosan bővülő gyermekszám és egyre javuló
technikai háttér javulásának köszönhetően az eredmények javulását várjuk hosszú távú célként. Távlati terv, hogy továbbra is Jász Nagykun Szolnok megye egyik
meghatározó egyesület legyen a Fegyvernek KSE.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-12112/2016/MLSZ

2016-04-29 11:03 5 / 24



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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 22 25 000 Ft 550 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

gyepszellőztető gép db 1 950 000
Ft

950 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

kiegészítők, tartozékok db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

kiegészítők, tartozékok db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

1 800 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

cipő élőfüves pályához A felnőtt korosztály mérkőzéseire és edzéseire használni kívánt futballcipők beszerzését kívánjuk megvalósítani.

gyepszellőztető gép Tielbürger TV 920 professzionális gyepszellőztető: Traktorral vontatható, önálló motorral rendelkező professzionális
gyepszellőztető, kimagasló teljesítménnyel. Több helyen csapágyazott késtengely, fokozatmentesen állítható munkamélység,
golyóscsapágyazású kerekek. Két éve vásárolt MTD RF 125 típusú fűnyíró traktorunkhoz szeretnénk vásárolni a gyepszellőztető
eszközt. Két élőfüves nyagypályánk karbantartásához szükséges. Nagyobb kivitelű, lényegesen drágább eszközök
megvásárlását szükségtelennek találjuk. Ezzel az eszközzel a két élőfüves pálya karbantartása megoldottá válhat.

kiegészítők, tartozékok Vontatott szórókocsi (műtrágya, homok) MTD RF125 Traktorhoz: Műtrágya, homok, só, jégmentesítő anyagok,
csúszásmentesítő, környezetbarát anyagok, stb. kiszórására használható röpítőtárcsás szórókocsi. Szórási szélessége: akár 3,6
m A tartály mérete: 80 kg Önsúly: 23 kg Élőfüves nagypályáinkhoz, meglévő traktorhoz vásárolnánk szórókocsit, mellyel mind a
műtrágya, mind a homok kiszórása megoldottá válhat.

kiegészítők, tartozékok Jelenleg MTD RF 125 oldalkidobós fűnyíró traktorral rendelkezünk, melynek kiegészítőjeként kívánjuk megrendelni a kiegészítőt.
A levágott fű könnyedén és alaposan fölszedhető ezzel a vontatható munkaeszközzel. Elsősorban fűgyűjtővel nem rendelkező,
un. oldalkidobós vagy frontkaszás fűnyíró traktorhoz ajánlott. Terhelhetőség 225 kg Plató billenthető kivitel Platóméret 125 x 90.5
x 29.5 cm Kerékméret 16" Teljes hossz :180 cm Önsúly 53.5 kg

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)

1 256 193 Ft 12 689 Ft 0 Ft 1 268 882 Ft 543 807 Ft 1 800 000 Ft 1 812 689 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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb helyiség felújítása 2017-01-02 2017-06-01 2017-06-02 3 400 010
Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2017-01-02 2017-06-01 2017-06-02 4 988 294
Ft

8 388 304
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

egyéb helyiség felújítása Nézőtéri WC felújítás: Az érintett építmény a két háború közötti épület a kor hagyományainak megfelelő szerkezeti kialakításban,
a korra jellemző technológia szerint épült. Jelen állapotában nem rendelkezik vezetések folyóvízzel, így higiéniailag sem felel
meg a mai kor követelményeinek. Az épület héjazata hiányos, nem zárható fa ajtókkal rendelkezik, a falak festése szintén
hiányos. Felújítása szükségszerű, melyet a mellékelt dokumentáció is alátámaszt. Építészeti kialakítását vizsgálva az elhanyagolt
épület jelen pályázati támogatás esetén teljesen megújul. Így képes ellátni funkcióját.

öntözőrendszer kiépítése A Fegyvernek KSE a Fegyvernek Város Önkormányzatának tulajdonában lévő sporttelepet használja a mérkőzések és edzések
lebonyolítására. Az "edzőpálya" jelenleg nem rendelkezik locsolóberendezéssel, alkalmanként mobil öntöző rendszerrel 3
öntözőfejjel történik a pálya öntözése. A beruházás lehetővé teszi, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően, ne pedig alkalmi
jelleggel történjen a pályaöntözés. Ezzel a beruházással a pálya minőségének javulását várjuk.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb helyiség
felújítása

Egyéb 5231
Fegyvernek
Belterület
2613

2613 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 5231
Fegyvernek
Belterület
1623

2613 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem
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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. 5 854 073 Ft 59 132 Ft 0 Ft 5 913 205 Ft 2 534 231
Ft

8 388 304 Ft 8 447 436 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 FEGYVERNEKI KSE U19 20 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 FEGYVERNEKI KSE U16 23 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 7 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 13 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 19 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 15 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz edzőlabda db 100 9 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 100 5 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 100 5 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 100 15 000 Ft 1 500 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 2 35 000 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 30 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 3 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz szögletzászló szett 1 18 000 Ft 18 000 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)

Orczy Iskola tornaterem Sportcsarnok 2 000 Ft 20 5 200 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Orczy Iskola
tornaterem

A Fegyvernek KSE nem rendelkezik saját tulajdonú tornateremmel. A téli időszakban elengedhetetlen feltétele a felkészülésnek egy ilyen
tornaterem. Az általános iskola évek óta helyet biztosít utánpótlás korú labdarúgóink téli felkészüléséhez.

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
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 038 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 200 000 Ft

Nevezési költségek 150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 200 000 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 5 638 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

5 069 080 Ft 51 203 Ft 0 Ft 5 120 283 Ft 568 920 Ft 5 638 000 Ft 5 689 203 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím 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: Fegyvernek, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szabó Ferenc (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: Fegyvernek, 2016. 04. 29.
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Fegyvernek, 2016. 04. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 6 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 6 6 0%

Edzőtáborok száma db 0 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 1 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő U-19-ben szerepl
ő

7 11 57%

U18 fő U-19-ben szerepl
ő

6 7 17%

U17 fő U-19-ben szerepl
ő

7 12 71%

U16 fő U-16-ban szerepl
ő

12 4 -67%

U15 fő U-16-ban szerepl
ő

4 7 75%

Egyéb indikátorok

U7-U14 fő Bozsik 61 69 13%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 7 110 266 Ft 71 821 Ft 0 Ft 7 182 087 Ft 3 078 038 Ft 10 188 304 Ft 10 260 125 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 256 193 Ft 12 689 Ft 0 Ft 1 268 882 Ft 543 807 Ft 1 800 000 Ft 1 812 689 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 854 073 Ft 59 132 Ft 0 Ft 5 913 205 Ft 2 534 231 Ft 8 388 304 Ft 8 447 436 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 069 080 Ft 51 203 Ft 0 Ft 5 120 283 Ft 568 920 Ft 5 638 000 Ft 5 689 203 Ft

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

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

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

Összesen 12 179 346 Ft 123 024 Ft 0 Ft 12 302 370 Ft 3 646 958 Ft 15 826 304 Ft 15 949 328 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 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)

alairasi_cimpeldany.pd_1461583094.pdf (Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2016-04-25 13:18:14)
7b193e1da435b212155734a02169121d8aa1bb09dd755b90a51812a8b1eb8c85

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

finanszirozasiterv.pd_1461848716.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-28 15:05:16)
6867d43acefc8bc07119161e6b756e7329eff3fdc12743dc3337c157604f3e40

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

palyahasznositasiterv2016-17_1461584430.pdf (Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2016-04-25 13:40:30)
2619cc78267249722e657efb2f357343fda8c9f09eb75b3321614595cfd3b34f

Egyéb dokumentumok

01-tielburgertv920professzionali_1461918705.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2016-04-29 10:31:45)
2ec89517cfa76182bbf6b24c5efebad90e85523fcdb8b50332304d4aa7abf41f

02-ropitotarcsasszorokocsi_1461836554.pdf (Szerkesztés alatt, 567 Kb, 2016-04-28 11:42:34)
51aba92fc5674788526c23e526447c125f62599e5c9dd88c30793ee26f85b087

03-fugyujtofunyirotraktorhoz_1461836559.pdf (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2016-04-28 11:42:39)
287ca96369aa55014ecd1e8e6a020b8b1e1a059bea1034d9d7ae133e87f22671

04-sporteszkozoksportfelszerelesek_1461848670.pdf (Szerkesztés alatt, 955 Kb, 2016-04-28 15:04:30)
c0ca7299ec54f314a1fedd22c6f5ca369f49fbbd7b5ea73382be29a85b75e03c

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

cb_kivonat.pd_1461583379.pdf (Szerkesztés alatt, 593 Kb, 2016-04-25 13:22:59) 049616da83f9b5b4c42c307b0e5c45411257bb071bb5e3e21ae2410ef221634b

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

befizetesigazolasa.pd_1461848692.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2016-04-28 15:04:52)
579f6417a21b4e06492c3e9ac286233483bf7908bc978f933171dbb467491d27

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

kse_nav.pd_1461582829.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2016-04-25 13:13:49) 0300a117c82e10c187e9dbf7ae32bea8b33bcb10f48910211d945c246c2d1f80

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

02-nemengedelykoteles_illemhely.pd_1461848800.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2016-04-28 15:06:40)
3cf6144d827d9e3ba90a2b69cb280da6ab9221a9d06397ad8e3fe3621fcc52f6

03-nemengedelykoteles_ontozo_1461848804.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-04-28 15:06:44)
9f4e397d20ecdbd7e1be96a5083d2c4e85b212f9208c948857f8acc997fd8974

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

01-tulajdonosi.pd_1461851888.pdf (Szerkesztés alatt, 456 Kb, 2016-04-28 15:58:08) 16c413ef76ffcc494b60a1f9ec7fd8d15f98b4dc7104101d3f6c3b7c923389d1

02-nemengedelykoteles_illemhely.pd_1461851892.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2016-04-28 15:58:12)
3cf6144d827d9e3ba90a2b69cb280da6ab9221a9d06397ad8e3fe3621fcc52f6

03-nemengedelykoteles_ontozo_1461851898.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-04-28 15:58:18)
9f4e397d20ecdbd7e1be96a5083d2c4e85b212f9208c948857f8acc997fd8974

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

egyuttmukodesi_tulajdonossal_1461583230.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2016-04-25 13:20:30)
8ac8f29aab183c56ef40fbe2effa69961ff2a73d66e0e864b2dc35636be98a16

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

tulajdonilap.pd_1461661478.pdf (Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2016-04-26 11:04:38) a34319005f5a2b7fa2ee8cbcf16b89e7315c31d1f0f408d17019a35803edd812

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

02-koltsegtervsportpalyawc.pd_1461851677.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 15:54:37)
695da2fd6594fbc5eb7ddde3b1af7fce56fed610cbc140eec3331eba7c30265e

01-koltsegvetesiterv_ontozo_1461851693.pdf (Szerkesztés alatt, 399 Kb, 2016-04-28 15:54:53)
82768eccf18b73ca94c20d799a745cdf4d833d263332ec0e169b99c9867012c7

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

02-muszakidokumentaciowc_1461851806.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2016-04-28 15:56:46)
95f41799a70ab3a9a7259a8b69b86361e5a8f2170893438ffea20313ad99eb75

01-tervdokumentacio_ontozo_1461851817.pdf (Szerkesztés alatt, 546 Kb, 2016-04-28 15:56:57)
ca995ae67c1bf9a5cce8e3276fff33f121cf49fed00248cf6dc2e778d289881e
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