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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

TKSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

60908

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19831837-1-13

Bankszámlaszám

10103812-05465900-01003005

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2769

Helység

Tápiószőlős

Út / utca

Sport utca

Házszám

2

Irányítószám

2769

Helység

Tápiószőlős

Út / utca

Sport utca

Házszám

2

Telefon

+36 53 385 001

Fax

+36 53 385 001

Honlap

www.tapioszolos.hu

E-mail cím

fejerkornelia@windwslive.com

E-mail cím

fejerkornelia@windowslive.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tamás János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 949 23 40

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Fejér Kornélia

+36 70 949 23 40

fejerkornelia@windowslive.com

Nyíri Mihály

+36 30 903 15 77

nyiri.mihaly@nyiri-griff.hu

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 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

5,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,072 MFt

0,084 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Összesen

0,072 MFt

0,084 MFt

24 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

1,05 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

1,1 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,065 MFt

0,075 MFt

21,55 MFt

Összesen

0,065 MFt

0,075 MFt

24 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

1,1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 293 555 Ft

10 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

12 643 001 Ft

100 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 766 801 Ft

10 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-09-18 21:31
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Sportegyesületünk 2011-2012-es bajnokságból vissza lépett, mivel az önkormányzat a működést nem támogatta. A 2014-es önkormányzati választást követően a
település vezetésének egyik fő célkitűzése, hogy Tápiószőlősön újra aktív sport élet induljon be. A Sport egyesületet újra szerveztük és elkezdtük a 2015/16-os
bajnoki szezonra való felkészülést. A Bozsik program 2015 év tavaszi tornáin, fesztiválokon 4 korosztállyal részt veszünk. A környező települések egyesületeivel ismét
jó kapcsolatot építettünk ki. Bajnokságon kívül, utánpótláskorú csapatainkkal edzőmérkőzéseket tartottunk Újszilvással és Tápiószelével. A sportépületünk
funkcionálisan alkalmas lenne több csapatos torna lebonyolítására, de az elmúlt évek az állagán jelentősen rontottak.2012-ben egy vihar a tetőszerkezet héjazatát
megbontotta és ezt azóta sem javították ki. Ennek következtében a felső szint 80%-ban beázik. A tetőről lezúduló esővíz a nem megfelelő csatorna kialakítás miatt a
játékos kijárót és a pálya épület felé eső részét elmossa egy nagy eső esetén. Mivel az épületben nem volt fűtés, így egyes vizes blokkokban a csővezetékeket
cserélni kell a fagyás miatt. Az épülethez csatlakozó fém szerkezetű terasz a rendezvények fő helyszíne volt, egyben a mozgáskorlátozott nézők is itt helyezkedtek el.
A burkolat életveszélyessége miatt a borítást újra kell építeni.A sport telep egy darab ősgyepes pályával rendelkezik, melynek állapota katasztrófális. Az elmúlt
években mezőgazdasági RZ-vel vágták évente kétszer, öntözve nem volt. jelenleg egy kis teljesítményű szivattyúval öntözünk, és az önkormányzat által még három
intézményben használt fűnyíró traktorral vágjuk a füvet. A kispadok állapota rossz, nem jó oldalon van. A pályát körül vevő korlát magassága nem megfelelő. A
szertárban maradt szerelések hiányosak, öregek, az edzésekhez szükséges kellékek szinte teljesen hiányoznak. A 2015/16-os bajnokságban a Megye III. osztályban
egy felnőtt , egy U-21-es, egy U-15-ös és Bozsik program keretein belül minden korosztályban tervezünk indítani csapatot. Jelenleg 3 fő edző segíti munkánkat. A
bajnoki szezonra ezt a létszámot 4 főre kívánjuk emelni. Az önkormányzat megvásárolta a sport telep melletti ingatlant és így van lehetőségünk egy tartalék pálya
kialakítására. Terveink között szerepel egy műfüves pálya kialakítása és a center pálya mellé egy 250 fős lelátó építése.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A meglévő épület állag megóvása érdekében szükséges a tetőszerkezet héjazatának cseréje.A cserét követően az épület nem fog beázni. A tető héjazat cserével egy
menetben célszerű az esővíz elvezetést is megoldani.Az esővíz nem rongálja tovább a pályát. Az épületen belüli vizesblokkok csővezetékeinek cseréje az elfagyott
részeknél szükséges, hogy a játékosok és játékvezetők az edzések és mérkőzések után tudják használni a vizesblokkokat. A külső fém szerkezetű terasz borításának
cseréje az életveszély elhárítása miatt elengedhetetlen.Az elázott, szétkorhadt OSB lapos borítást kültérre alkalmas, rétegelt lemezzel cserélnénk le. A labdarúgó
pálya megfelelő karbantartása érdekében szükséges lenne egy 35 szórófejes öntöző rendszer telepítésére. A fű ápolásához szükséges egy új fűnyíró traktor
beszerzése. A kispadok áthelyezése és a korlát magasságának megemelése szükséges ahhoz, hogy a pályát tudjuk hitelesíteni és bajnoki mérkőzéseket rajta
lebonyolítani. A fenti feladatok elvégzését a bajnoki szezon kezdetére szeretnénk ütemezni, hogy a bajnokság zavartalanul le bonyolódhasson. A lelátót a tavaszi
szezon után tervezzük megvalósítani, így lesz lehetőségünk kulturált körülmények között egy Bozsik torna nézőit fogadni, továbbá a lelátó alatti részt ki tudjuk
alakítani a sport pálya gondozásához szükséges eszközök tárolására. A tartalék pályát 2017 tavaszán kezdenénk el kialakítani. A pálya kialakítását követően az
edzéseket nem a center pályán kellene végezni, ezáltal a pálya minőségét nagyban tudnánk javítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az épületen végzendő beruházások 30 nap alatt elvégezhetőek. Kezdés 2015.07.15. Átadás:2015.08.15. A kispadok áthelyezése és a korlát magasítás 10 napot
vesz igénybe. Kezdés 2015.07.15. Átadás:2015.07.25. Az öntöző rendszer kialakítása 10 napot vesz igénybe. Kezdés 2015.07.25. Átadás:2015.08.05. A fűnyíró
traktor vásárlás az öntöző rendszer kialakítását követően azonnal. Átadás:2015.08.05. A tartalék pálya kialakítása 4 hónapot vesz igénybe. Kezdés 2017.02.20.
Átadás:2017.06.20. A lelátó építés 3 hónapot vesz igénybe. Kezdés:2016.02.01. Átadás:2016.05.01.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik a szakszövetségi stratégiához. Fő célunk, hogy minél több fiatallal megismertessük a labdarúgást. A
labdarúgósport népszerűsítése, egyre több gyerek bevonása az egyesület életébe, utánpótlás nevelése, óvodáskorúak körében a sportág népszerűsítése, a klub
tagjainak egészség megóvása, a saját képességeinek, mozgáskoordinációjának fokozása. Annak érdekében, hogy az egyesület még vonzóbbá tegye a labdarúgást,
a sportot a községünkben élő fiatalok számára, egy olyan tervet kíván megvalósítani, melyet három alappillér alkot. Ezek a következők: 1) Sport egyesületi élet
erősítése – kapcsolatok ápolása 2) Szakmai felkészültség megalapozása és fejlesztése 3) Létesítményfejlesztés Elsődleges célunk, hogy lehetőség szerint minél több
gyermeket vonjunk be szakmai programunkba, képzésünkbe és korosztályainkba. Ezzel egyidejű távolabbi célunk, hogy minél kevesebb, labdarúgó hagyja abba az
aktív sportot, számukra is szeretnénk megfelelő sportolási, versenyzési lehetőséget biztosítani.( öregfiúk bajnokság ) Az utánpótlás nevelés fő célja, hogy a
tehetséges labdarúgóinknak lehetőséget biztosítsunk magasabb osztályban szereplő egyesületek felé történő eljutásra. Sportpályánk folyamatos gondozást, ápolást
igényel: ezért szükséges az új eszközök beszerzése (öntözőberendezés, fűnyíró, stb.)

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait tekintve igen jelentős. A fiatalok versenyeire településünkre érkezők, saját
illetve ellenfeleik szurkolói mind fogyasztást generálnak, ezáltal pozitív hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra. A Tápiószőlős KSE. célkitűzésének megfelelően
sportfejlesztési programunk hatása igen széles társadalmi réteget érint. Az óvodáskorú gyerekektől kezdődően, az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való
buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szemléletének szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. A felnőtt csapaton túl egészen az öregfiúk korosztályának
sportolása elősegíti az egészségmegőrzést. Egyesületünk által megvalósított rendszeres sportolási lehetőség a községünkben élő és tanuló gyermeklétszám nem
elhanyagolható részének ad napi értelmes és hasznos elfoglaltságot, a versenyzéssel sikerélményt, felnőtté válásukhoz hasznos tudást, nem egyszer életcélt. A
komoly sportolást folytató fiatalok szűkebb és tágabb korosztályi közösségüknek példát mutató, a kisközösségeket vezető,azok életét pozitív irányban befolyásoló
egyéniségek. A sportban szerzett kitartás, sikerorientáltság, csapatszellem és magasabb fokú kudarctűrés kimutatottan jó hatással van a rendszeresen sportoló
fiatalok tanulmányaira, későbbi munkavégzésükre. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós
erőként betöltött szerepe.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Egyéb

Fűnyíró traktor

db

1

1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

Informatikai eszközök

Laptop

db

1

130 000
Ft

130 000 Ft

Pályatartozék

Szögletzászló garnitúra

szett

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Pályatartozék

Pálya vonalzó

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Orvosi táska

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

1 825 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Fűnyíró traktor

Jelenleg az önkormányzat másik három intézménynél is használja a meglévő 10 éves traktort. Nem tudjuk rendszeresen
használni. Magas a javítási költsége.

Laptop

A edzésnaplók, mérkőzés jegyzőkönyvek, játékos nyilvántartások és egyéb adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges.

Szögletzászló garnitúra

Nincs szabványos szögletzászló garnitúránk.

Pálya vonalzó

Nincs pálya vonalzónk.

Orvosi táska

Nincs orvosi táskánk.

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)

1 270 619 Ft

12 936 Ft

10 000 Ft

1 293 555 Ft

554 381 Ft

1 835 000 Ft

1 847 936 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)

Öltözőfelújítás

Tető héjazat csere

2015-07-15

2015-08-15

2015-08-20

4 850 000
Ft

Öltözőfelújítás

Víz csövek cseréje

2015-07-15

2015-08-15

2015-08-20

500 000 Ft

Öltözőfelújítás

Terasz borítás

2015-07-15

2015-08-15

2015-08-20

740 000 Ft

Öltözőfelújítás

Esővíz elvezetés

2015-07-15

2015-08-15

2015-08-20

900 000 Ft

Pályafelújítás

Kispadok áthelyezése

2015-07-15

2015-07-25

2015-07-26

510 000 Ft

Biztonsági
beruh.

Korlát magasítás

2015-07-15

2015-07-25

2015-07-26

635 000 Ft

Pálya infr.
bőv.

Öntözőrendszer
kialakítása

2015-07-25

2015-08-05

2015-08-08

4 800 000
Ft

Pálya infr.
bőv.

Lelátó építés

2016-02-01

2016-05-01

2015-05-01

4 900 000
Ft
17 835 000
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Tető héjazat csere

Az épület beázik.

Víz csövek cseréje

Az épületben a csövek elfagytak.

Terasz borítás

A meglévő borítás életveszélyes.

Esővíz elvezetés

A meglévő rendszer a pályára folyik, alkalmatlanná téve a pályát játékra.

Kispadok áthelyezése

Nem az előírásoknak megfelelő méretű és nem megfelelő oldalon van.

Korlát magasítás

nem az előírásoknak megfelelő méretű. 50-60cm.

Öntözőrendszer kialakítása

A gyepszőnyeg ápolását segítené elő. A mostani öntözés nem megfelelő.

Lelátó építés

A nézők kultúrált elhelyezését szolgálná.

2015-09-18 21:31
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2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Öltözőfelújítás

Tető héjazat
csere

Öltöző

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

Öltözőfelújítás

Víz csövek
cseréje

Öltöző

Öltözőfelújítás

Terasz borítás

Öltözőfelújítás

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

0262/6

400

Egyéb

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

0262/6

400

Egyéb

Öltöző

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

0262/6

72

Egyéb

Esővíz
elvezetés

Öltöző

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

0262/6

400

Egyéb

Pályafelújítás

Kispadok
áthelyezése

Nagy f.p.

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

0262/6

100

Egyéb

Biztonsági
beruh.

Korlát
magasítás

Nagy f.p.

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

0262/6

6600

Egyéb

Pálya infr.
bőv.

Öntözőrendszer
kialakítása

Nagy f.p.

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

0262/6

6600

Egyéb

Pálya infr.
bőv.

Lelátó építés

Nagy f.p.

2769
Tápiószőlő
s
Sport
2

0262/6

500

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

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?
Nem

2015-09-18 21:31
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2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

12 416 571 Ft

126 430 Ft

100 000 Ft

12 643 001 Ft

5 418 429
Ft

17 935 000 Ft

18 061 430 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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

U7

TKSE U-7

4

Bozsik egyesületi

U9

TKSE U-9

6

Bozsik egyesületi

U11

TKSE U-11

13

Bozsik egyesületi

U13

TKSE U-13

11

Bozsik egyesületi

U15

TKSE U-15

16

egyéb ffi UP

U19

TKSE U-19

18

egyéb ffi UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-18 21:31

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
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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

2015-09-18 21:31

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
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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

2015-09-18 21:31

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

Jelző trikó

db

68

1 000 Ft

68 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár

db

68

600 Ft

40 800 Ft

Sportfelszerelés

Sípcsontvédő

db

68

500 Ft

34 000 Ft

Sportfelszerelés

Mez garnitúra

szett

68

9 500 Ft

646 000 Ft

Sporteszköz

4-es labda

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

5-ös labda

db

50

5 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz

5-ös kapu

db

1

280 000 Ft

280 000 Ft

Sporteszköz

3-as kapu

db

1

208 000 Ft

208 000 Ft

Sporteszköz

Bólya

db

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Mérkőzés labda

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

Kapu háló

pár

2

25 000 Ft

50 000 Ft

Sportfelszerelés

Kapus szerelés

szett

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

Edző melegítő

szett

50

14 000 Ft

700 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (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)

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

30000346

Normál

80

11

115 000 Ft

32 200 Ft

1 619 200 Ft

Edző

30000347

EKHO

50

11

50 000 Ft

10 000 Ft

660 000 Ft

Edző

30000348

EKHO

50

11

50 000 Ft

10 000 Ft

660 000 Ft

Edző

30000349

EKHO

50

11

50 000 Ft

10 000 Ft

660 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

30000346

UEFA B

U19

5

18

30000347

UEFA B

U15

5

16

30000347

Egyéb

U13

5

11

30000348

Egyéb

U11

4

13

30000349

Egyéb

U9

4

6

30000349

Egyéb

U7

4

4
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 491 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

350 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 599 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 441 000 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)

6 689 133 Ft

67 668 Ft

10 000 Ft

6 766 801 Ft

751 867 Ft

7 451 000 Ft

7 518 668 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 000 Ft

26 098 Ft

12 936 Ft

22 936 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

100 000 Ft

255 046 Ft

126 430 Ft

226 430 Ft

Utánpótlás-nevelés

10 000 Ft

137 655 Ft

67 668 Ft

77 668 Ft

Összesen

120 000 Ft

327 034 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Könyveléssel kapcsolatos közreműködői díj.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

Nem építési engedélyköteles beruházás költségvetésének elkészítése

Utánpótlás-nevelés

Könyvelési tevékenységre közreműködői díj.

2015-09-18 21:31
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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: Tápiószőlős, 2015. 09. 18.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tamás János (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: Tápiószőlős, 2015. 09. 18.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-10637/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:17:25

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:
2015-04-29 14:17:39

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: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-18 20:41:15

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:
2015-04-30 09:23:19

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 09:46:12

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 09:26:12

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-18 13:24:31

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-18 21:08:57

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-18 20:47:02

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-18 20:46:31

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2015-09-18 21:21:34

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:
2015-09-18 20:59:25

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tápiószőlős, 2015. 09. 18.
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be/SFPHPM01-10637/2015/MLSZ
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

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

2

100%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

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

18

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0

16

0%

U-11/13

fő

21

24

14%

U-7/9

fő

15

10

-33%

Egyéb indikátorok

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

13 687 190 Ft

139 366 Ft

110 000 Ft

13 936 556 Ft

5 972 810 Ft

19 770 000 Ft

19 909 366 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 270 619 Ft

12 936 Ft

10 000 Ft

1 293 555 Ft

554 381 Ft

1 835 000 Ft

1 847 936 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 416 571 Ft

126 430 Ft

100 000 Ft

12 643 001 Ft

5 418 429 Ft

17 935 000 Ft

18 061 430 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 689 133 Ft

67 668 Ft

10 000 Ft

6 766 801 Ft

751 867 Ft

7 451 000 Ft

7 518 668 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

20 376 323 Ft

207 034 Ft

120 000 Ft

20 703 357 Ft

6 724 677 Ft

27 221 000 Ft

27 428 034 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-10637/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)
20150429135802_1430309859.pdf Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2015-04-29 14:17:39)
b1ba2814bfe80b03fdc3a3bd0b890aa9738833a0d9e19cb032573030a3741067
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
ontozes001_1442598627.jpg Hiánypótlás melléklet, 332 Kb, 2015-09-18 19:50:27) 612f6303fde6ceaa8e65c2746a9d8b235113910f69e39da10bcf01ce6e1df0df
tapioszolosksehianypotlas1.0001_1442602022.pdf Hiánypótlás melléklet, 605 Kb, 2015-09-18 20:47:02)
d063a076848d9c540fe83131eaf5402d72efcc6cdaa3fd1df3bced30ee4ebd44
20150429212259_1430336839.pdf Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-29 21:47:19)
6011374383c571c3ad895f7c499c8706d1d773643450c5405f178822524455db
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
tapioszolosksehianypotlas2.0001_1442601991.pdf Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2015-09-18 20:46:31)
fe3acb65e833d35fd1e327bc77ac907ef58709b87ee19c0ab39f1bc0bc7b4cad
20150429212315_1430336863.pdf Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-29 21:47:43) e4e85126d7c4a542e906b1850654fe8b53b505120c940a7c12afb6136415f94b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
20150429135854_1430309845.pdf Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2015-04-29 14:17:25)
233c56568920a5f11e2631524d59bdd7cc0520892dd339b6bcaee6c569ad0d11
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
dijfizetesigazolas0001_1430378599.pdf Szerkesztés alatt, 465 Kb, 2015-04-30 09:23:19)
cbb39da8e5511279c87560e53b55fca223e5c70bbc51b731d3ba7aba66c304ae
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
tapioszolosksekoztartozasmentes_1442601675.pdf Hiánypótlás melléklet, 607 Kb, 2015-09-18 20:41:15)
d2a2780b8fabfdbe95239403510706e48b2e6a812de88de634a832a36d7d2e31
nyugta_1430378523.pdf Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2015-04-30 09:22:03) af300aa8a9ce85ad5a17e5aa50eac1d116a19265b563eaeae5c878924413d37e
igazol_1430378561.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 09:22:41) 841518961b76bc4d46b8e3f2413f74e3e83974205bc5b6835150287a1d2fa399
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
epitesiengedely_1442603337.pdf Hiánypótlás melléklet, 82 Kb, 2015-09-18 21:08:57)
5784456ee94094a73c3024a422fa170deb0f9c194b7137f17e66c546a4cb3a55
20150430092615_1430379994.pdf Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2015-04-30 09:46:34) b4035b1aa8b1098a8c35cfc92435cb4e588c589bafca87f956ee81b8e15757ae
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
20150429212352_1430336810.pdf Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-29 21:46:50) 0e7e605bf5bb0138c687fdc7f915ced45efc837632df61339f16102a0a1e4053
20150918130101_1442575471.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-09-18 13:24:31)
c8ee390e89e4c56433047f63d8ef09abac0e25a241ff5f7aed56764f78515a6d
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
20150430092641_1430379972.pdf Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2015-04-30 09:46:12)
451b7d738036049acc9a95122f72e75cdf12ed916a1ae536f31196f15b5abaab
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullap06042015043007031400-60104992_1430378772.jpg Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2015-04-30 09:26:12)
39f54a6482c5ea57e61ee47df1dfb536fce80f7d508940c5a52c0e7a28b75fa8
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ontozes001_1442598659.jpg Hiánypótlás melléklet, 332 Kb, 2015-09-18 19:50:59) 612f6303fde6ceaa8e65c2746a9d8b235113910f69e39da10bcf01ce6e1df0df
funyirotraktorajanlat0001_1442602550.pdf Hiánypótlás melléklet, 765 Kb, 2015-09-18 20:55:50)
d278746842143fc15b215ebf044c57282abb464e3547fa34923484300f639086
vizvezetekcserekoltsegvetes0001_1442602916.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-09-18 21:01:56)
d8c07c6badd6c5c528196e1fcf2559354189ab9824175a68b0e5d3ce7404b500
tetohejazatcserekoltsegvetes0001_1442603012.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-09-18 21:03:32)
3ef71cede597fb5c0359c1496fe0a4c2fc2ec3716a89f674f455180ef8d025a5
kispadokkoltsegvetes0001_1442603252.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-09-18 21:07:32)
664c529486d23e9e26706200bc1e4fb4c2ee169a886ef614642a01ecf4e44861
kulsoteraszkoltsegvetese0001_1442603579.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-09-18 21:12:59)
a1fb9e2e71d4d5d962c41eab067dbde7bb78f1262700f0313855c28cd96448b8
csapadekvizelv.koltsegvetese0001_1442603660.pdf Hiánypótlás melléklet, 977 Kb, 2015-09-18 21:14:20)
3c53b86b94ba74a268f6876e1d05ab6c724b0666b5df0296f611e8dc3e3a0ee4
korlatepiteskoltsegvetese0001_1442604094.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-09-18 21:21:34)
0cc735296913c996723f9dfab2d623c6c2058cdab7ea392061c161b6abf691e2
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20150429212329_1430336883.pdf Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2015-04-29 21:48:03)
4a2607132d9601ef26b323e6267aadcb37d78db5800586f777ee102092c19267
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hianypotlas3.0001_1442602765.pdf Hiánypótlás melléklet, 677 Kb, 2015-09-18 20:59:25)
f167358260b3ec2f6926fab8aac05a321a3e0ce9e138bf791d963a1f04e26e1a
20150430092628_1430380008.pdf Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2015-04-30 09:46:48)
e98ab3d1a59a93ea88a6319ede9c32d13e117626e932ce7dfd19c8bab57dbb43
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