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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Pécsváradi Spartacus Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Pécsváradi Spartacus SE.

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19941091-1-02

Bankszámlaszám

11731104-20000961-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7720

Város

Pécsvárad

Közterület neve

Erzsébeti

Közterület jellege

út

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

7720

Város

Pécsvárad

Közterület neve

Erzsébeti

Közterület jellege

út

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 72 465 025

Honlap

http://pecsvarad.ekisterseg.hu/index.php?
E-mail cím
akt_menu=676

Fax

+36 72 465 141
fuller@pecsvarad.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Fullér Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

36 30 972 20 03

E-mail cím

fullerz@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Fullér Péter

E-mail cím

+36 30 335 97 70

fuller@pecsvarad.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Kodolányi jános Általános Iskola
Sportcsarnoka

Létesítmény tulajdonosa

Pécsvárad Város
Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

Átlagos heti használat
(óra)
8

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-09-29
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-09-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

0

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

2016-05-02 08:47

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

14 MFt

14 MFt

14 MFt

Állami támogatás

1,5 MFt

10 MFt

1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,1 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

13,1 MFt

15 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

30,7 MFt

41 MFt

32 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

10,1 MFt

11 MFt

11,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,1 MFt

3,2 MFt

3,3 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8,4 MFt

8,5 MFt

8,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6,8 MFt

16 MFt

7 MFt

Összesen

29,9 MFt

40,2 MFt

31,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

11,2 MFt

11,3 MFt

11,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,1 MFt

3,2 MFt

3,3 MFt

2016-05-02 08:47
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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

530 010 Ft

10 600 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

543 481 Ft

10 870 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

19 359 053 Ft

387 181 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 340 054 Ft

86 801 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-05-02 08:47
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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:
Egyesületünk célja a rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés biztosítása, az ehhez szükséges tárgyi és egyéb feltételek megteremtése Pécsvárad valamennyi
lakója, illetve az egyesület igazolt sportolói számára. Egyesületünknek van labdarúgás , kézilabda, küzdősport és sakk szakosztálya is. Egyesületünknek 170 tagja
van, az igazolt sportolók száma 145. A kézilabda szakosztályunk jelentős átalakuláson ment keresztül a korábbi felnőtt csapat játékosai abbahagyták a sportot illetve
eligazoltak. Csapatunk visszatért a megyei szintre és az utánpótlás fejlesztésre fordítottunk ismét nagyobb hangsúlyt. A 2015/16-os bajnoki szezontól a lányok az
Országos Serdülő Bajnokságban játszanak , ahol a kezdeti nehézségek után a csapat kezd egyre összeszokottabban játszani.. Az OSB küzdelmeit még úgy is
vállaltuk, hogy az utazás és a versenyeztetés költségei jelentősen emelkedtek . A kézilabda szakosztály elkezdte a szivacskézilabdázás oktatását az óvodában és az
alsó tagozatos általános iskolában Szakosztályunk a Kodolányi János Általános Iskola sportcsarnokban tartja edzéseit , valamint rendezi a hazai mérkőzéseit.
Alkalmanként igénybe veszi az önkormányzati tulajdonban lévő többfunkciós sportpályát valamint a városi uszodát is . 2014.-ben a településen átadtak egy új
kondicionáló termet , amelyet az Egyesület is igénybe tud venni és különösen az alapozási időszakban nagy segítséget jelent a felkészülésben. A létesítmények
használatáért bérleti díjat fizet az Egyesület.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
1.Pécsvárad Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnok 1995-ben épült, amelynek küzdőterén egy szabvány méretű kézilabda pálya lett kialakítva parketta
borítással. Az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében a burkolat cserére 20 millió Ft-os támogatást nyert Egyesületünk. A munkák hamarosan
elkezdődnek, a sportcsarnok rekonstrukcióját az öltözők felújításával szeretnénk folytatni. A több mint 20 éves épülethez tartozó öltöző és vizesblokk együttes
higiéniai és közegészségügyi szempontból is nagyon rossz állapotban van. A pályázatban 3 db öltöző és vizesblokk együttest teljes felújítását szeretnénk elvégezni. A
munkák során teljes csempe és padlóburkolatcserére kerülne sor , megújúlna a világítási és a vízvezeték rendszer. A zuhanyzók, Wc-k a mai kornak megfelelő
műszaki tartalommal, felszereltséggel lennének kialakítva. 2. A sportcsarnok a tanuszodával és a konditeremmel alkot egy teljes sportkomplexumot, amely nemcsak
városunk hanem az egész járás sportéletének a központja. A konditerm felszereltségét átadása óta Egyesületünk folyamatosan fejleszti, hogy sportolóink
felkészülését megfelelően tudja segíteni. A szabadsúlyos és kardio gépeknek nagy hasznát veszik az alapozási időszakokban. Az erősítőterem legnagyobb
hiányossága, hogy a fűtőtt tanuszoda közelsége és relatíve kis alapterülete miatt nagyon hamar felmelegszik, amely külőnösen a nyári időszakban az edzés rovására
megy. A problémát beépített klímával lehet megoldani, amelyhez minden feltétel adott. Ha elkészűl a légkondicionáló rendszer akkor a konditerem a sportolók
igényeit is teljes mértékben ki tudja elégíteni. A felújítások, fejlesztéseket 2017. I.negyedévében szeretnénk megvalósítani, ha a támogatásokhoz előbb hozzájutunk
akkor a munkálatok előbb is elkezdödhetnek. Mindenkinek az a célja, hogy sportolóink minnél hamarabb használatba vehessék a megújúlt létesítményeket.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektünket a 2016/17-es verseny időszakra állítottuk össze. Személyi juttatások: A megnövekedett pénzügyi és adminisztratív feladatok miatt szükségessé vált
egy spormunkatárs alakalmazása. A munkatárs átlagosan napi 3 órába megbízási díjért végzi tevékenységét. Tárgyi eszköz felújítások: - Ingatlan beruházáskánt
terveztünk 3 db öltöző és vizesblokk felújítását valamint a konditeremben légkondicionálás kiépítését.A projekteket legkésőbb 2017.I.negyedévben szeretnénk
megvalósítani.A klima rendszert lehetőség szerint már 2016 nyarán szeretnénk kiépíteni. - Az alapozás időszakban ingyen használhatjuk a konditermet. Szeretnénk a
terem felszerelését egy eliptikus trénerrel, 1 szobakerékpárral és egy spinning kerékpárral kiegészíteni, amelyek a láb erőfejlesztését nagyban segítenék. Az
erősítőgépeket már a nyári felkészülési időszakban szeretnénk használni. Utánpótlás- nevelés ráfordításai - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése : Szeretnénk a
serdülő csapat számára komplett szerelést vásárolni. Szükségessé vált komresszor beszerzése, valamint láb és bokasúlyok beszerzése. A versenyekre használt
kézilabda kapuhálót szeretnénk kicserélni. A sporteszközöket szeretnénk a 2016/17-es szezon kezdetére biztosítani. - Személyszállítási költségek: A 2016/2017-es
szezon alatt folyamatosan jelentkeznek - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: A legjelentősebb kiadási tétel amely magába foglalja a sportcsarnok, a több
funkciós sportpálya , alkalmanként az uszoda bérleti díját. A bérleti díjakat szeretnénk havonta rendezni ha a támogatások beérkezése lehetővé teszi - Nevezési
költségek: Nem az MKSZ által rendezett felkészülési torna költségeit tervezzük (Pünkösdi Kupa Kecel) - Rendezés,felkészítés költsége: AZ OSB csapat számára a
havi hozzájárulás összegét terveztük meg - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: A nyári ill.
téli felkészülési tábor , a Pünkösdi torna szállás és étkezés költségét valamint az idegenbeli mérkőzéseken egyszeri meleg étkezést szeretnénk biztosítani a serdülő
korú játékosinknak

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Pécsvárad a térség központi szerepénél fogva a legalkalmasabb arra, hogy vonzáskörzetében lakó gyermekek, tanulók toborzásával ,képzésével egy kistérségi
kézilabda központtá váljon. A kistérség általános iskoláival , középiskoláival szoros kapcsolatot építettünk ki a tehetségek kiválasztása érdekében. Egyesületünk az
utánpótlás nevelés feladatait kiemelten kezelti, a tehetségek kiválasztásától a tehetség gondozáson keresztül a felnőtt csapatba való beépítéséig illetve a
legtehetségesebb játékosok számára magasabb osztályba való igazolásig. A kistérség 2 legnagyobb intézményével a pécsváradi Kodolányi János ÁMK-val valamint a
mecseknádasdi Liszt Ferenc ÁMK-val együttműködési megállapodást kötöttünk az utánpótlás-nevelési feladatokra. Lehetőségeinket kihasználva a kistelepülésekről
utaztatjuk a kézilabdázni vágyó gyermekeket , tanulókat. A létesítményeink : városi sportcsarnok, többfunkciós sportpálya, uszoda megfelelnek a minőségi sport
követelményeinek . A Pécsváradi Spartacus Sportegyesület alulról építkezve elkezdte fejleszteni a kézilabda szakosztályát, a toborzást kezdett a 13 év alatti lányok
körében akik a serdülő csaptunk bázisát adják a jövőben. Az utánpótlás csapatunk a megyében és a régióban is nevet szerzett magának . Az Adidas illetve az ERIMA
Kézilabda Utánpótlás Bajnokságokban a korábbi szezonokban régiós döntőn és országos elődöntőn is részt vett . A leányok helyt álltak az Országos Serdülő
Bajnokság és a megyei bajnokság küzdelmeiben is . Az eddig elért eredmények megtartása , javítása és a korosztályok szélesítése érdekében szeretnénk a
fejlesztési programunkat tovább folytatni .Szeretnénk tovább erősíteni a szivacskézilabdázást is a kézilabda szakosztálynál.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Pécsváradon a női kézilabdázás már évtizedes hagyományokra tekint vissza , de míg korábban a felnőtt csapatok addig az elmúlt években az utánpótlás-nevelés
került előtérbe. Az utánpótlás-nevelés fontosságát nem kell külön hangsúlyozni a lakosság körében sem ,teljes mértékben azonosulni tud vele. A kistérségben
nevelkedő gyermekek ,tanulók helyi egyesületben történő sportolása nagymértékben elősegíti a játékosok kötödését lakhelyükhöz, közösségükhöz.. Az egészséges
életmódra nevelés , a szabadidő hasznos eltöltése, a közösségi szellem kialakítása mind-mind olyan hasznos társadalmi szerep, amelyet legjobb igen fiatal korban
megismerni. Jelenleg is tapasztalható, hogy mióta az utánpótlás-nevelésre helyeződött a hangsúly a nézők, szülők sokkal jobban kíváncsiak a „ mi lányainkra ”
jelentősen emelkedett a nézőszám, amely jegybevételben is megmutatkozott. A sportfejlesztési programtól azt várjuk, hogy ez a folyamat felerősödjön és ezáltal plusz
forrásaink legyenek, amelyet önerőként fel tudunk használni. A sportfejlesztési program végrehajtása során a legnagyobb kockázat a gyermekek, tanuló leterheltsége
jelenti. A sok egyéb elfoglaltság, kötelezettség mellet nem marad energiájuk a kézilabdázásra. Az Egyesületnek éppen ezért arra kell törekedni, hogy minél vonzóbbá
tegye a kézilabda sportágat. Egyesületünk ezt a feladatot a megfelelő szintű létesítményekkel, a kiemelkedő szakmai munkával, edzőtáborok szervezésével,
egységes jó minőségű sportfelszereléssel, az utaztatás megszervezéssel kívánja megoldani.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Fullér Péter

Születési
dátum

1971-07-24

Kategória

Sportm.társ

Lic.

N.r.

Adózás
módja

Egyéb

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

3

12

70 000 Ft

17 010 Ft

1 044 120 Ft

3

12

70 000 Ft

17 010 Ft

1 044 120 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)

514 110 Ft

5 300 Ft

10 600 Ft

530 010 Ft

530 010 Ft

1 054 720 Ft

1 060 020 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

eliptikus tréner

db

1

278 575 Ft

278 575 Ft

Sporteszköz

szobakerékpár

db

1

264 541 Ft

264 541 Ft

Sporteszköz

spinning kerékpár

db

1

216 980 Ft

216 980 Ft
760 096 Ft

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

Indoklás

eliptikus tréner

Nagyon jól használható állóképesség növelésére és rehabilitációs célra is,24 edzésprogrammal rendelkezik.Nagyon hatásáos a
mozgáskordináció javítására is.

szobakerékpár

A háttámlás szobakerékpárok komfortos, két részből álló ülése megtámasztja a hátat, ezzel ideális testtartást biztosít, akár
gerincproblémákkal küszködők számára is, míg a speciális edzéspozíció csökkenti a szív terhelését és javítja a lábak
vérkeringését. 22 elektronikusan állítható fokozattal és 24 programmal rendelkezik.

spinning kerékpár

Folyamatos, nagy intenzitású edzés végezhető vele, az állandó lendület pedig lehetővé teszi, hogy a kerékpárból kiállva tekerjük
azt, valamint a kormány kialakításával a fogást is különbözőképpen változtathatjuk, így edzve a felsőtestet is.

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)

527 176 Ft

5 435 Ft

10 870 Ft

543 481 Ft

232 920 Ft

770 966 Ft

776 401 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)

TEF

Öltöző és vizesblokk felújítás

2017-01-15

2017-03-31

2017-03-31

25 930 122 Ft

TEB

Légkondicionáló rendszer kiépítése

2016-07-01

2017-07-15

2017-07-15

1 144 897 Ft
27 075 019 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Öltöző és vizesblokk felújítás

7720
Pécsvárad
Kossuth L.u.
31-33

51

A több mint 20 éves épülethez tartozó öltöző és vizesblokk együttes
higiéniai és közegészségügyi szempontból is nagyon rossz állapotban
van. A pályázatban 3 db öltöző és vizesblokk együttest teljes felújítását
szeretnénk elvégezni.

Légkondicionáló rendszer kiépítése

7720
Pécsvárad
Kossuth L.u.
31-33

51

Az erősítő terem viszonylag kis alapterülete miatt nagyon hamar meleg
lesz , amely az edzések rovására megy, a légkondicionáló rendszer
kiépítésével nagymértékben javulhatna az edzések intenzitása

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.

18 778 282 Ft

193 591 Ft

387 181 Ft

19 359 053 Ft

8 296 737
Ft

27 462 200 Ft

27 655 791 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

16

3

1

Országos

Junior

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

16

3

1

2016-05-02 08:47
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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)

Pályatartozék

compressor (pumpa)

db

1

39 990 Ft

39 990 Ft

Sporteszköz

csukló és bokasúly

pár

15

4 178 Ft

62 670 Ft

Pályatartozék

kapuháló

pár

1

41 021 Ft

41 021 Ft

Sportfelszerelés

csapatfelszerelés

csom

1

152 400 Ft

152 400 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

Kodolányi János Általános Iskola
Sportcsarnoka

Bérleti díj /
óra (Ft)

Serdülő/ifjúsági

Igénybevétel
(óra/hó)

5 000 Ft

Hónapok száma az
évadban

30

10

Igénybevett órák
száma/évad
300

Bérleti díj
összesen (Ft)
1 500 000 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)

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

296 081 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

660 000 Ft

Nevezési költségek

32 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

480 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1 724 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 692 081 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)

4 209 853 Ft

43 401 Ft

86 801 Ft

4 340 054 Ft

482 228 Ft

4 778 882 Ft

4 822 283 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

Személyi jellegű

10 600 Ft

10 600 Ft

5 300 Ft

15 900 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 870 Ft

10 870 Ft

5 435 Ft

16 305 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

387 181 Ft

387 181 Ft

193 591 Ft

580 772 Ft

Utánpótlás-nevelés

86 801 Ft

86 801 Ft

43 401 Ft

130 202 Ft

Összesen

743 178 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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 támogatására

Tárgyi előfinanszírozott
(nem 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 támogatására

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 támogatására

Utánpótlás-nevelés

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 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: Pécsvárad, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Fullér Zoltán (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: Pécsvárad, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-05-02 08:47

16 / 22

be/SFP-04296/2016/MKSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 12:41:59
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:
2016-04-30 12:42:27
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:
2016-04-30 12:42:41
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:13:56
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:25:46
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:14:10
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 12:51:44
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 12:52:33
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 12:53:01
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 12:53:44
Feltöltés / Megtekintés

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 12:54:09
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:39:26
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:19:16
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:14:46
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Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:20:24
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:18:08
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:17:08
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 08:31:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:51:59
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:39:53
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:21:32
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 17:40:18

Kelt: Pécsvárad, 2016. 05. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

2

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

2

3

50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

156

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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
serdülő

fő

18

19

6%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

514 110 Ft

5 300 Ft

10 600 Ft

530 010 Ft

530 010 Ft

1 054 720 Ft

1 060 020 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

19 305 458 Ft

199 026 Ft

398 051 Ft

19 902 534 Ft

8 529 657 Ft

28 233 166 Ft

28 432 192 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

527 176 Ft

5 435 Ft

10 870 Ft

543 481 Ft

232 920 Ft

770 966 Ft

776 401 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

18 778 282 Ft

193 591 Ft

387 181 Ft

19 359 053 Ft

8 296 737 Ft

27 462 200 Ft

27 655 791 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 209 853 Ft

43 401 Ft

86 801 Ft

4 340 054 Ft

482 228 Ft

4 778 882 Ft

4 822 283 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

24 029 421 Ft

247 727 Ft

495 452 Ft

24 772 598 Ft

9 541 895 Ft

34 066 768 Ft

34 314 495 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (31 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1462012947.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2016-04-30 12:42:27)
615a4316a908c6dcd9145433610c64bcafb2e5899e2018c17ea60361a842b69a
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
berletidijmegallapodas_1462029250.pdf (Szerkesztés alatt, 278 Kb, 2016-04-30 17:14:10)
2f2e3b3d0249a441a3a90371e87eb0be1995309050d3fa4094a0e5e8789765d7
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nyilatkozat3_1462030818.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-30 17:40:18) 39dd73791821b8222be69587a5ad14dc7e41405afff34e7dcf019d5b50518833
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
onkormanyzatinyilatkozat_1462031519.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2016-04-30 17:51:59)
bb11cbe34b2fe9814e18cfc523a53cd9dd6f9cfc88b1fa881a693848ed5c3b6a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozat2_1462029692.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-30 17:21:32) 2cead9428c8d5c4d8e4aac449cf8259175cf149e67b5ec5079c1d398b9fdb6bd
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
nyilatkozat4_1462030793.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-30 17:39:53) a214a9a58bc54c0ad87cbee0490042096c1635cbe4cd6132d73246363e2d9eb4
Egyéb dokumentumok
kep1_1462029899.jpg (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2016-04-30 17:24:59) e01fac4b73285b233f48da07ae996edabb3834829fba463c083a6b7622ee9577
kep2_1462029907.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 17:25:07) 98ffc91f7ed5e28d809f4ed69300b7f6dd1226d2f73c0847672896ae2b59321b
kep3_1462029915.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 17:25:15) b20d78449c3caa6b1c3bf2cfd1259841e129f31f6b64dfc435cc82e2887caf04
kep4_1462029921.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 17:25:21) e4169175a0acae5c8b7db408e09c213f4253e6369a3ef4de37249ef58d96f5fc
arajanlatkardiogepek_1462029936.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2016-04-30 17:25:36)
dbfa0ec61537225bd091ba2d263e7222a941351096162fa1ca0d65632811e00c
arajanlatsportfeszereles_1462029946.pdf (Szerkesztés alatt, 300 Kb, 2016-04-30 17:25:46)
9e8e36cb3ace0e9b61f319d4b09bb9a3887a597b55ef2294759e8b8317096b53
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1462012919.pdf (Szerkesztés alatt, 531 Kb, 2016-04-30 12:41:59) 7aeabf3ca58cd956c01b3839863cea502ad64a3779a32dffce5521ba68711484
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidij_1462029236.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2016-04-30 17:13:56)
f902dd8b95706c189ed4cd34c561598d5a11e9a0ed4cee9be5fcaf56718a64d7
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesigazolas_1462012961.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-30 12:42:41)
fc8ea0005f4b9e6c45129d219990b3c4e69d262f659323f060b819bb3f0c77fb
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegvetestervezo2016-17_kezila_1462013581.xls (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2016-04-30 12:53:01)
165d89c006b331cdf3cef5dac123b97233826a936595680d6802a7cd301fc41b
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegvetestervezo2016-17_kezila_1462013624.xls (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2016-04-30 12:53:44)
6bc71e9509f10224469b43479bd68ae7ac38cd30b12b1451f4db91658bd7cf01
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_1462029488.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-30 17:18:08) f6032976f4564e7e5910c66c75a1834ecb8d532f9fe4452bb195fe304f009ad9
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
epitesihatosagnyilatkozataklima_1462029617.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-30 17:20:17)
26cdfb7b089a7244a7e64237a9d1d44e8d7822eb5bd901da31fb656151084629
epitesihatosagnyilatkozataoltozo_1462029624.pdf (Szerkesztés alatt, 352 Kb, 2016-04-30 17:20:24)
662f1c227cfd990274be6bc817618923ca831a8c40b58dd9f165a65abd5d3631
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
berletidijmegallapodas_1462029556.pdf (Szerkesztés alatt, 278 Kb, 2016-04-30 17:19:16)
2f2e3b3d0249a441a3a90371e87eb0be1995309050d3fa4094a0e5e8789765d7
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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tulajdonilap_1462029286.pdf (Szerkesztés alatt, 501 Kb, 2016-04-30 17:14:46) ef6fa5bc0b7f27d384afa8785e7b72011d142b7fae7896ddf54f2c7c3378a8bc
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
nyilatkozat5_1462030766.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-30 17:39:26) a3baadae3af958040d7f8bf136a1e15b20ade9342d141b1a43d862dfcbc9b687
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
konditerem_klima_arajanlat_1462027683.pdf (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2016-04-30 16:48:03)
690f070aea9e2edbb9e92eb0cc00de7b0a73eb00361e6898b44bc1c71fe2ec13
teteleskoltsegvetesoltozoesvize_1462029428.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 17:17:08)
84ea10d905603adaf0c090e4cf80a22582d7fc9f46bae345a1a49740f2fe6d55
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
oltozoesvizesblokkokalaprajz_1462170707.pdf (Szerkesztés alatt, 648 Kb, 2016-05-02 08:31:47)
fcf68f9437a4dd5421e2d899f64c544a4c55b52b386301d63eded1151eea603d
muszaki_leiras_konditerem_klima_1462029369.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2016-04-30 17:16:09)
039756755a8a6ce14298bbc4ba27072974a6c2dbdb0937400293e7ecbc92f55c
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