
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Jánoshalmi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Jánoshalmi FC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2131

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18352632-1-03

Bankszámlaszám  51100036-10027570-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6440  Helység  Jánoshalma

Út / utca  Bernáth Zoltán u.  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6440  Helység  Jánoshalma

Út / utca  Fürdő u.  Házszám  15

Telefon  +36 70 337 05 76  Fax  +36 70 337 05 76

Honlap  www.janoshalmifc.atw.hu  E-mail cím  hmisi1em@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Horváth Mihály

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 337 05 76  E-mail cím  hmisi1em@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Horváth Mihály +36 70 337 05 76 hmisi1em@gmail.com

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,36 MFt 1,4 MFt 1,39 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5,889 MFt 9,24 MFt 9,1 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 7,249 MFt 10,64 MFt 10,49 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,421 MFt 1,421 MFt 1,421 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,3 MFt 0,4 MFt 0,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,029 MFt 1,2 MFt 1,23 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4,4 MFt 7,629 MFt 6,985 MFt

Összesen 7,15 MFt 10,65 MFt 10,036 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 2,525 MFt 1,75 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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 1 054 438 Ft 21 088 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

905 925 Ft 18 119 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

14 378 958 Ft 287 579 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

7 217 988 Ft 144 360 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 225 460 Ft 144 509 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPHPM02-09009/2015/MLSZ

2015-12-10 16:28 3 / 26



Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Jánoshalmi Sport Club 1919.06.19.-én alakult meg.A JSC, majd JTE többszöri átalakulás után, mint Városi Sportegyesület 1996-ban jogutód nélkül megszűnt. A
labdarúgó szakosztály 1996.09.20.-án új egyesületet alapított Jánoshalmi Futball Club -néven.A JFC megalakulása óta szervezett formában biztosítja Jánoshalma
futballt szerető ifjúságának sportolási lehetőségét. A felnőtt csapatunk a 2012-13-as bajnokság megyei II-osztályában nem az elvárások szerint szerepelt. Az
elnökség tisztújítást követően a 2013-14-es bajnokságban az első 6 csapatba kerülést határozta meg. Az U-15 serdülő korú csapat kitűnően szerepel, köszönhetően
a városunkban működő "Bozsik Program"-területi körzetközpont szakmai munkájának. A sportolóink szociális ellátása sokat javult tavaly az öltözőépület belső
felújításával. A 2014-15-ös évadban jelenleg felnőtt csapatunk vezeti a Bács-Kiskun megyei II. osztály déli csoportját, egyértelmű cél a bajnokság megnyerése, és
akár a magasabb osztályban való bajnoki szereplés megkezdése a 2015-16-os évadban. 

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

A 2015-16-os évad során egyik nagyon fontos célunk, hogy pályánk nézőterét felújíthassuk. A régi, betonszerkezetes korlátrendszer napjainkra elavulttá és
balesetveszélyessé vált. Szurkolóink, nézőink kényelme és biztonsága érdekében ezért kiemelt fontosságúnak tartjuk ennek a projektelemnek a megvalósítását.
Egyesületünk létesítményéhez tartozó, nézőtéri szociális épület(WC) felújítása is időszerűvé vált. Egy részt az emberi normák és higiénia miatt, másrészt pedig a
pályaminősítésért felelős MLSZ munkatárs is felhívta rá figyelmünket az idei év során, hogy a következő évadra ez az épület nem maradhat ebben az állapotban. Az
építmény több, mint 50 éves, teljesen lepusztult. Ezért ennek teljes felújítását és szeretnénk elvégezni a 2015-16. évad során. Fényképeket mellékeltünk az épületről.
Továbbá tervezzük egy 20x40 méteres műfüves pálya megépítését, és 2. számú "B" pályánk felújítását, melyek főként a téli hónapok felkészülését segítené
csapataink számára. Centerpályánk felújítását is tervezzük. Az évszakok extrém időjárása is rendkívül befolyásolja az optimális pályahasználatot, illetve a pályahibák
orvoslása, és a jelen gyepállomány szinten tartása is igen gazdaságtalan többletkiadást okoz a szakosztály részére. Nem kell gazdasági szakembernek lenni ahhoz,
hogy belássuk a jelenlegi pálya sem gazdaságilag, sem a mai kor igényeinek nem felel meg. Továbbá a sporttelep a település mélypontján helyezkedik el, és ha a
geodéziai viszonyokat figyelembe vesszük a centerpálya a legmélyebb ponton helyezkedik el. A játékosok az elmúlt években inkább felázott nedvességtől átitatott
talajon játszottak, ami nem igazán kedvez a labdajátékoknak. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz
beszerzés és beruházás 2015.07.01-2016.06.30. Edzőtábor 2015.07.01-2016.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2015.07.01-2016.09.01. Bajnokságban való
részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Edzőmérkőzések, tornák
szervezése, részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2015.07.01-2016.06.30. Kapcsolattartás az
iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2015.07.01-2016.06.30. 

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 folyamatosan részt vesz különböző elnevezésű gyermek labdarúgó tornák megvalósításában.(NUPI,NUSI,Bozsik Program)Jelenleg alközpontként hat
település futballozó gyerekeinek felkészítésében és versenyeztetésében veszünk részt. Célunk minél több gyereket bevonni a szakszerű labdarúgó képzésbe.Az
általunk rendezett rendszeres tornákon cél a tehetséges gyerekek kiválasztása. A legjobbak bekerülnek a körzet korosztályos válogatottjába,ahonnan már lehetőség
nyílik a magasabb osztályú egyesületek felé.A JFC a Bozsik Program, az U-15,és U-19 korosztályokon keresztül biztosítja a felmenő rendszerű képzést a fiatalok
számára,s így a felnőtt csapat utánpótlását is garantálja. Az egyesület elnöksége eltökélt abban a tekintetben , hogy a labdarúgást népszerűsítse. A 2012-13-as ,ill.
2013-14-es pályázatunkkal felújítottuk a kiszolgáló épületünket, megfelelő mennyiségű sportszerelést, sporteszközt vásároltunk minden játékosnak. A jelenlegi projekt
célja a sportpálya öntözőrendszerrel való ellátása, valamint a pályavilágítás megvalósítása . Mindezek részei a korábban megfogalmazott fejlesztési koncepciónknak.
Sikeres megvalósítás esetén a 2015-16-os időszakra tervezzük a nézőtér felújítását, és a labdafogó hálók cserélését. 

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

Egyesületünk sportágunkon keresztül az egészséges, mozgásközpontú ifjúság nevelésében akar közreműködni, hiszen sajnálatos módon a társadalom nagy
részének ez irányú igénye alig érzékelhető. A magunk eszközeivel megteremtjük a kornak megfelelő színvonalú sportolási lehetőséget,s kapcsolatot tartunk a helyi
testnevelőkkel a tehetségkutatás céljából. Nagyon fontos ez különösen a csapatsportok tekintetében hiszen ma, amikor az elidegenedést szolgálja minden kényelmi
elektronikus eszköz a futballpályán az együvé tartozás, a közösségtudat formálása folyik. Bízunk tehát munkánk értelmében, és köszönettel tartozunk az MLSZ felé,
hiszen a TAO-s pályázati rendszer segíti előrehaladásunkat.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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)

felnőtt edző Edző UEFA B EKHO 160 12 144 253 Ft 28 851 Ft 2 077 243 Ft

160 12 144 253 Ft 28 851 Ft 2 077 243 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

felnőtt edző Úgy érezzük, hogy jelenlegi edzőnkkel elérhetjük céljainkat (bajnokság megnyerése, megyei I. osztályban való stabil szereplés). Csapatunk
trénere UEFA "B" licensszel rendelkezik, és a felnőtt csapat irányítása mellett, segít fiatalabb edzőkollégáinak az utánpótlás-csapatok
koordinálásban is.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 022 805 Ft 10 544 Ft 21 088 Ft 1 054 438 Ft 1 054 438 Ft 2 098 331 Ft 2 108 876 Ft

be/SFPHPM02-09009/2015/MLSZ

2015-12-10 16:28 5 / 26



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék Labdafogó háló db 2 350 000
Ft

700 000 Ft

Pályatartozék 7x2m futball kapu db 2 210 000
Ft

420 000 Ft

Sporteszközök 7x2m futball kapuháló db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszközök 7x2m futball kapuháló mélyített db 2 35 000 Ft 70 000 Ft

Pályatartozék Szögletzászló szett 1 17 000 Ft 17 000 Ft

1 267 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Labdafogó háló Szükségesnek tartjuk a főpályánk kapuihoz, labdafogó hálók beszerzését. Az edzéseken és a mérkőzéseken is hasznos lenne.

7x2m futball kapu A régi rossz állapotban van.

7x2m futball kapuháló A régi rossz állapotban van.

7x2m futball kapuháló
mélyített

A régi rossz állapotban van.

Szögletzászló A régi rossz állapotban van.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

878 747 Ft 9 059 Ft 18 119 Ft 905 925 Ft 388 253 Ft 1 285 119 Ft 1 294 178 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Környezetrendezés Szociális épület
felújítása

2015-11-02 2016-03-10 2016-03-10 10 094 871
Ft

Tervezési díj Tervezési díj 2015-11-02 2016-03-10 2016-03-10 510 000 Ft

Pályafelújítás B pálya felújítás 2015-10-01 2016-03-10 2016-03-10 19 600 000
Ft

30 204 871
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Szociális épület felújítása A nézőtéri WC -t emberi használatra, valamint az alapvető normák betartására alkalmassá szeretnénk tenni. A jelenlegi 50 éves,
és teljesen lepusztult állapotban van.

Tervezési díj A korlát és a szociális épület felújításához szükséges tervezési díj.

B pálya felújítás Az 2. számú "B" pályánk felújítása szükséges, mivel az évek alatt a nagy leterheltség eredményeképpen állapota drasztikusan
romlott.

2015/16 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

Környezetrendezés Szociális
épület
felújítása

Egyéb 6440
Jánoshalma
József Attila
u.
16

2498/1 Bérelt

Tervezési díj Tervezési díj Egyéb 6440
Jánoshalma
József Attila
u.
16

2498/1 Bérelt

Pályafelújítás B pálya
felújítás

Nagy f.p. 6440
Jánoshalma
József Attila
u.
16

2498/1 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 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

2015/16 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?

Igen
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Megkülönböztető mez db 90 721 Ft 64 890 Ft

Sportfelszerelés Élőfüves cipő db 30 10 819 Ft 324 570 Ft

Sportfelszerelés Mez szett 60 7 213 Ft 432 780 Ft

Sporteszköz Labda edzésre db 20 2 885 Ft 57 700 Ft

Sporteszköz Labda mérkőzésre db 10 7 213 Ft 72 130 Ft

Sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 40 10 819 Ft 432 760 Ft

Sporteszköz 7x2m futball kapu db 2 151 465 Ft 302 930 Ft

Sporteszköz 7x2m futball kapuháló db 2 21 638 Ft 43 276 Ft

Sporteszköz 7x2m futball kapuháló mélyített db 2 25 244 Ft 50 488 Ft

Sporteszköz Szögletzászló garnitúra szett 1 12 261 Ft 12 261 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer Bemelegítő krém doboz 5 2 524 Ft 12 620 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 10 1 082 Ft 10 820 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok Sportcsarnok 3 606 Ft 65 5 1 171 950 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Dr. Fenyvesi Máté
Sportcsarnok

Csapataink téli felkészülését szolgálja. Az őszi és a tavaszi félszezon közötti időszakban teremtornák szervezése is hagyományosan
megrendezésre kerül a sportcsarnokban.

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1197 EKHO 80 12 82 945 Ft 16 589 Ft 1 194 408 Ft

Edző 6935 EKHO 80 12 72 126 Ft 14 425 Ft 1 038 614 Ft

Edző 6939 EKHO 80 12 72 126 Ft 14 425 Ft 1 038 614 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

6939 Egyéb U19 10 18

1197 UEFA B U9 20 20

6935 Egyéb U17 10 30

be/SFPHPM02-09009/2015/MLSZ

2015-12-10 16:28 13 / 26



2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 793 785 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 23 440 Ft

Személyszállítási költségek 1 081 894 Ft

Nevezési költségek 36 063 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 72 126 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 171 950 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 360 631 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 271 637 Ft

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

Összesen 7 811 526 Ft

2015/16 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)

7 008 697 Ft 72 255 Ft 144 509 Ft 7 225 460 Ft 802 829 Ft 7 956 035 Ft 8 028 289 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

Személyi jellegű 21 088 Ft 21 089 Ft 10 544 Ft 31 632 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 119 Ft 18 118 Ft 9 059 Ft 27 178 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 287 579 Ft 287 579 Ft 143 790 Ft 431 369 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 144 360 Ft 144 360 Ft 72 180 Ft 216 540 Ft

Utánpótlás-nevelés 144 509 Ft 144 509 Ft 72 255 Ft 216 764 Ft

Összesen 615 655 Ft  923 483 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Jánoshalma, 2015. 12. 10.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Horváth Mihály (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Jánoshalma, 2015. 12. 10.

be/SFPHPM02-09009/2015/MLSZ

2015-12-10 16:28 20 / 26



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

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

Egyéb dokumentumok

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)

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: Jánoshalma, 2015. 12. 10.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 022 805 Ft 10 544 Ft 21 088 Ft 1 054 438 Ft 1 054 438 Ft 2 098 331 Ft 2 108 876 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 21 827 784 Ft 225 029 Ft 450 058 Ft 22 502 871 Ft 9 644 087 Ft 31 921 929 Ft 32 146 958 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

878 747 Ft 9 059 Ft 18 119 Ft 905 925 Ft 388 253 Ft 1 285 119 Ft 1 294 178 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

13 947 589 Ft 143 790 Ft 287 579 Ft 14 378 958 Ft 6 162 411 Ft 20 397 579 Ft 20 541 369 Ft

- ebből utófinanszírozott 7 001 448 Ft 72 180 Ft 144 360 Ft 7 217 988 Ft 3 093 423 Ft 10 239 231 Ft 10 311 411 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 008 697 Ft 72 255 Ft 144 509 Ft 7 225 460 Ft 802 829 Ft 7 956 035 Ft 8 028 289 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 29 859 286 Ft 307 828 Ft 615 655 Ft 30 782 769 Ft 11 501 354 Ft 41 976 295 Ft 42 284 123 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (53 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_1429784053.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 12:14:13)
18dd601b25021a5a246c3cf3e48070a1c9e4249231d9602d63d141b41c613635

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

doc_1430250014.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 21:40:14) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98

dok1_1449046487.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-02 09:54:47) 5a8edaf6b6401f2b833f212f6b85f8c985d9d5c368c69cab92f9cdc2f4f043f0

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

doc_1430249997.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 21:39:57) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98

Egyéb dokumentumok

dsc01322.jp_1430204829.jpg Szerkesztés alatt, 721 Kb, 2015-04-28 09:07:09) a43cafd35d07f264fdf6a3ea88066c7db8d2c1fa0978aa6b3517397ba6221c07

dsc01320.jp_1430204835.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 09:07:15) 25db6953b2e2bed348c10f55d3a4a979f68bca58e687323941ab01244be92bb1

dsc01324.jp_1430204843.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 09:07:23) b0e1a7475940e055f8ed8d56e089322b22091ab0ce48c182cb05143d163d29f4

dsc01327.jp_1430204847.jpg Szerkesztés alatt, 846 Kb, 2015-04-28 09:07:27) 3566deabca7d7efce80772b92c35bf031979a673f7ae5874d0664f8e7e4ce6ca

dsc01328.jp_1430204853.jpg Szerkesztés alatt, 992 Kb, 2015-04-28 09:07:33) ede8033f1772967accb9b7c98fddda5d07e7c15bef1b25cfe34e7f8456bac790

eva_sport_arajanlat_1429790240.pdf Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2015-04-23 13:57:20)
7bf0654bd85f34fb5b8883dc4c0706e086564d87e889a06a4e841f4c86150d93

edzoioklevelek_1429790254.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 13:57:34) 8be48703c3160bba29e3608551808178dcc93087ab1ddf77deabe092c3482983

kisa_oklevel.jp_1429790264.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-23 13:57:44) 6e084e45a9822879d5c0dd101fdd518bdf9ec94db50ef0c73e922205a652ba3c

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

cegkivonat_1430294643.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 10:04:03) caca54f0586b66f6b0784853aa479b4b9c389993862755893c1acc6c91e0d7e1

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

igazgatasidij_1430250236.pdf Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2015-04-28 21:43:56) c0cf3b158a4e3941e989c4a8ac80c126a6cad0675c2f0a15d2935ff15aa06df0

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

janoshalma-lekerdezes_1429629916.pdf Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2015-04-21 17:25:16)
4ba56496554f459814facd3ee4bf2d196cfeb044480c3754cd3cb877689bdef7

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

doc_1430250175.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 21:42:55) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98

dok1_1449046477.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-02 09:54:37) 5a8edaf6b6401f2b833f212f6b85f8c985d9d5c368c69cab92f9cdc2f4f043f0

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

tulajdonosihozzajarulasinyilatkoz_1429786163.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-23 12:49:23)
ad6bccb250f672e91a96c8b11db38218be1330400c8fe3c6fc57284166eeae7c

jogerosepitesiengedely._1449046277.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-12-02 09:51:17)
9be254d88975c947fc92b3ce1c99558d50090ffabdf9adfa441136adb0cf1f6a

jelzalogjog_nyilatkozat_1449046281.pdf Hiánypótlás melléklet, 244 Kb, 2015-12-02 09:51:21)
c54ebcab6d626952c19fc38032ae69130a41fd8ae1f8532df024e64f75600c9a

tulajdonosihozz._1449046301.pdf Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2015-12-02 09:51:41)
a8a244d16b67352695e0f62151a257f35ce70d4a7b49a1c8754fc799c70ac091

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

doc_1430250193.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 21:43:13) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98

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

doc_1430250185.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 21:43:05) 05d1cf8eb66ef363125d7c26fa47d988119891f21f9b766d79e6633a4b98fe98

hit.tul.lap._1449046216.pdf Hiánypótlás melléklet, 413 Kb, 2015-12-02 09:50:16) 0495f8809000096e0d226bf5033a856c16da58f6c8db9c3b31fc06d9ed2fb1eb

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

tulips_1449670270.jpg Kér. kieg. szerk., 606 Kb, 2015-12-09 15:11:10) b9352f2565260219db72fc1fc896113a26c85866b69c50d3970c4d9f5cce830a

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

tervezesidijarajanlat_1429786216.jpg Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2015-04-23 12:50:16)
71cb90065bceca2196cac627c1642652805b86f8897616a9c103cea07da95760

elofuvesfeluj._reszletes_koltsegte_1449046114.pdf Hiánypótlás melléklet, 563 Kb, 2015-12-02 09:48:34)
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elofuvesfeluj._reszletes_koltsegte_1449046114.pdf Hiánypótlás melléklet, 563 Kb, 2015-12-02 09:48:34)
f3eea7b6934b06a524f1b573e78a37ee613acf08f0e7d1a06954a7f7cf227cc0

epitomesterimunkak._megvalositasi__1449046136.pdf Hiánypótlás melléklet, 804 Kb, 2015-12-02 09:48:56)
0ec0757d8ba14ada5e9de686203894d5f0dead369547b163fcb78f0f39ebba9f

arajanlatvedohalo_1449046396.pdf Hiánypótlás melléklet, 587 Kb, 2015-12-02 09:53:16)
aed5ba62a6aa97f6a362c7de60e228ee3536a5d984c4c25edeb53e7c18118e7b

janoshalmafcajanlatapalyafeluj_1430204799.pdf Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2015-04-28 09:06:39)
16f4d3dc2d0c18fec93a0849e0d8708dd2e770dbc735485b95eb594b06f7bb65

jhalma_2498_1_teljesepitomesterit_1429790361.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 13:59:21)
748fcaba2ecc4a84609a96231238b555a3b2a15935c9329a3c1275030d2ad262

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

e05_1429790490.pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2015-04-23 14:01:30) dd05fb7ef71ca241131bf310d5b4242afe14ac31f9e898996de041b8b6057b23

e06_1429790494.pdf Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2015-04-23 14:01:34) e9d95aa1fd4a25d46334d75686c357ea2de34d6a08d670f0660395cf24abb32f

e07_1429790499.pdf Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2015-04-23 14:01:39) 5dc29a3da3d5d1eb94685531b1f59d1f16f4fdbd5dd9bef74756e2f0ea3c4abe
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