
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tápiósági Községi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tápiósági KSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1432

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  19831772-1-13

Bankszámlaszám  65100307-11366593-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2253  Város  Tápióság

Közterület neve  Bicskei  Közterület jellege  út

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2253  Város  Tápióság

Közterület neve  Bicskei  Közterület jellege  út

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 29 465 667  Fax  +36 29 465 667

Honlap  www.tapiosag.hu  E-mail cím  info@tapiosag.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Toldi Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 218 22 38  E-mail cím  miklos_toldi@hotmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Toldi Miklós +36 20 218 22 38 miklos_toldi@hotmail.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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,8 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0,25 MFt 0,25 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 1 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0,8 MFt 2,05 MFt 1,05 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,24 MFt 0,24 MFt 0,25 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,4 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,16 MFt 0,18 MFt 0,2 MFt

Összesen 0,8 MFt 1,02 MFt 1,05 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,4 MFt 0,8 MFt 1,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,2 MFt 0,2 MFt 0,3 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)

770 118 Ft 9 338 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 024 619 Ft 36 717 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 255 877 Ft 15 000 Ft

Általános képzés 21 307 Ft 400 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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

A Tápiósági Községi Sportkör Labdarúgó Szakosztálya a 2014/2015-ös bajnoki szezonban a Pest Megyei III. o. Keleti csoportjában ezüst érmet szerzett így jogot
nyert a magasabb osztályban történő indulásra. Jelenleg felnőtt csapatunk és U-19-es csapatunk a Pest Megyei II.o. Keleti csoportjában, míg U-14 -es csapatunk a
Pest megyei II. o. Délkeleti csoportjában szerepel. Elindítottuk idén Bozsik programunkat is az U-13 as korosztállyal, illetve az U-7, U-9 -es korosztályokkal. A tavalyi
évhez képest a Sportkörben sportolók létszáma jelentősen megnövekedett. Jelenleg 62 fő igazolt játékosunk van, ami egy 2700 fős településen magasnak számít,
annál is inkább, mivel az utánpótlás csapatainkban szereplő fiatalok 90%-a helyi lakos. A megnövekedett létszám magával vonzotta a mérkőzésekre kilátogató
szurkolók számának növekedését. Egy-egy hazai bajnoki mérkőzésen az átlag nézőszám eléri a 200 főt. Ez a megnövekedett létszám azt is eredményezi, hogy edző
pályánk és "fő" pályánk világításának kialakítását illetve gyepszőnyeg felújítását el kell végeznünk, valamint a gyerekek mellé végzettséggel rendelkező hozzáértő
szakember alkalmazására van szükség. A 2013-ban átadott öltözőnk (1 hazai öltöző, 1 vendég öltöző, egy bírói öltöző) befogadóképességét "kinőttük", így a
sportcsarnok öltözőjét is igénybe vesszük, abban az esetben, mikor az utánpótlás csapataink és felnőtt csapatunk hazai mérkőzése egy napra esik. Az idei évben
szükséges volt az utánpótlás csapataink számára megfelelő minőségű és mennyiségű mezeket vásárolni, amit a TAO támogatásból sikerült megvalósítani. A
nézőszám emelkedése miatt szükséges az ülőhelyek további növelése. Edzőpályánk korszerűsítése, felújítása, bővítése is a terveink között szerepel. Jelenleg egy
"ősgyepes" edzőpályával (25m x 45m) rendelkezünk. Terveink között szerepel -figyelembe véve pályánk adottságát, fekvését, Budapest vonzáskörzetét, a
szálláslehetőséget - egy edzőközpont kialakítása a jövőben. Egyesületünk élére 2015 elejétől új vezetőség került. Célul tűzték ki a magasabb osztályba történő
felkerülést az utánpótlás csapatok felállítását részvételt a Bozsik programban és a szorosabb együttműködést az általános iskolával. Ezek a célok 2015 nyarára
megvalósultak. További célok a kiadások racionalizálása, az utaztatások megoldása, a pálya és létesítményeinek folyamatos bővítése, fejlesztése, állagmegóvása.
Ezen célok elérése érdekében szükséges, a pályázatokon való sikeres részvétel és a külső támogatók igénybevétele. 

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

A "fő" pályánk minősége az elmúlt évek aszályos időjárása miatt, csak a sok locsolásnak illetve a rendszeres karbantartásnak köszönhetően maradhatott jó
állapotban, ennek ellenére több helyen gyomosodás következett be. Az öntözés a sportpályán sajnos csak részben megoldott, de a következő évek támogatási
lehetőségeiben egy öntöző rendszer kiépítését is szeretnénk megpályázni, így edzőpályánk is használhatóvá válhatna. Az egyesület célja a jobb minőségű sportolási
lehetőség biztosítása és egy infrastrukturális fejlődés megindítása. Ennek érdekében a pályánkat, edzőpályánkat és környezetét megfelelő energiatakarékos korszerű
világítóberendezésekkel kívánjuk ellátni. Ezt a beruházást szeretnénk megvalósítani 2016-ban. Pálya karbantartása: - pálya talajának lazítása, lyuggatása - fűmag
vetése géppel - kisebb egyenetlenségek javítása jó minőségű humuszos termőréteggel. - simító hengerelés - utógondozás,öntözés, A felújítást a fűmagvetés ideális
időszakában szeretnénk elvégezni 2016. év március - április hónapban. (Időjárástól függően) Pálya világítás kiépítése: - műszaki tanácsadás igénybevétele, tervezés,
pályáztatás - project megvalósítása: 2016 október 31.-ig 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Személyi jellegű kifizetések időtartama: 2016 január 01.-től 2017. június 30.-ig Tárgyi eszköz beszerzés tervezett időtartama: 2016. január 01.-től 2016. október 31.-ig
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzés tervezett időtartama: 2016. május 01.-től - 2017. május 31.-ig Gyógyszerek,gyógyászati segédeszközök, beszerzés tervezett
időtartama: 2016. november 01.-től 2017. november 30-ig. Személyszállítási költségek kifizetésének ideje: 2016. szeptember 01.-től 2017. november 30.-ig Nevezési
költségek befizetése: 2017. október 31.-ig Pálya világítás kiépítése: 2016. április 01.-től 2016 október 31.-ig Pálya gyepszőnyeg felújítása: 2016. március 01.-től 2016
április 30.-ig Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának kifizetése: 2016.szeptember 01.-től 2017. október 31.-ig 

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

A 2015-2016-os bajnoki idény indulásakor célként lett megjelölve, a szakszövetség sportágfejlesztési stratégiájához való alkalmazkodás. A stratégiának megfelelően
a lehető legmagasabb edzésszámot biztosítottunk utánpótlás csapataink részére, beállítottuk a képességfejlesztést, elvégeztük csapataink fizikai felmérését, amelyet
folyamatosan ellenőrzünk. A fejlődést bizonyítja U-14-es csapatunk sikeres szereplése a bajnokságban, valamint U-19-es labdarúgóink folyamatos beépítése a
felnőttcsapatba. A további fejlődés érdekében a következő szezonban fokozott hangsúlyt kívánunk fordítani a speciális technikai képzésre és a technikai felmérésben
tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére. Célunk volt az utánpótlás csapatok elindítása a korosztályos bajnokságokban. Ezen célunk maximálisan teljesült. Jelenleg
48 fő igazolt utánpótláskorú fiatal szerepel. A létesítményeink korszerűsítésével is szeretnénk még több fiatal számára vonzóvá tenni a rendszeres, versenyszerű
sportolást. 

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

A páratlanul szép környezet, és rendezett pálya vonzó a fiatalok, és szüleik, valamint a község lakói részére. Ezáltal a szakszövetség stratégiai elveinek megfelelően
az egészségesebb életmód kialakítása, a lehetőségek biztosítása megnöveli az aktív mozgásra igényt tartók számát. A nagyobb kihasználtság több partnerszervezet
bevonását kell, hogy eredményezze a közös programokba. A 2015-ös év terveinek megfelelően nyitottabbá váltak az emberek, mind többen veszik igénybe a
sportpálya és környezetének kínálta lehetőségeket. Ennek gazdasági haszna a szponzori kör bővítését kell hogy jelentse. A várható előnyök között a szélesebb
társadalmi réteg bevonása mellett a sport népszerűsítése által az egészségesebb életmód iránti igény kialakítása. Újabb közösségi funkciókat nyerhet ezáltal a
sportlétesítmény. Többek között szervezés alatt áll, és a közeljövőben megvalósulnak a családi programok, edzőtáborok szervezése, melyek a stratégiai célokkal
összhangban valósulnának meg.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop db 1 129 900
Ft

129 900 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató db 1 38 980 Ft 38 980 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 20 7 300 Ft 146 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 30 760 Ft 22 800 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 12 360 Ft 24 720 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 20 8 510 Ft 170 200 Ft

Pályakarbantartó
gép

utánfutó db 1 130 530
Ft

130 530 Ft

Informatikai
beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel) db 1 420 000
Ft

420 000 Ft

1 083 130 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

számítógép, laptop Sportkörünk elavult -ajándékba kapott - kis teljesítményű számítógéppel rendelkezik, amin a Java programok nem működnek
megfelelően, illetve az mlsz info rendszerbe is nehézkes olykor a belépés. Ez megnehezíti a jegyzőkönyvek mérkőzések előtt
történő kitöltését a csapatvezetők illetve a játékvezetők részére is.

nyomtató Sportkörünk nem rendelkezik nyomtatóval. Jelenleg az Önkormányzatnál tudunk nyomtatni ügyfélfogadási időben, meghatározott
általános díjszabás mellett.

edzőlabda Folyamatos elhasználódás következménye.

jelölőmez Megnövekedett létszám indokolja.

kapusmez Folyamatos elhasználódás miatt.

mérkőzésgarnitúra Folyamatos elhasználódás miatt.

utánfutó Folyamatos pálya karbantartás miatt. Illetve egyéb célokra is szeretnénk használni. (Levágott fű elszállítása, szemétszállítás stb)

hangosítás (nem kiépítéssel) Nem rendelkezünk a mérkőzéseken történő információ szolgáltatáshoz szükséges hangosító eszközökkel. (erősítő, hangfalak
stb)

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

753 079 Ft 7 701 Ft 9 338 Ft 770 118 Ft 330 051 Ft 1 092 468 Ft 1 100 169 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályafelújítás gyepregeneráció 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-01 810 500 Ft

Pálya
fűtve/világítva

edzésszintű világítás
kiépítése

2016-05-01 2016-10-31 2016-11-01 594 732 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági korlát
felújítása

2016-04-01 2016-05-01 2016-05-01 330 118 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés építése 2016-04-01 2016-05-01 2016-05-01 1 100 000
Ft

2 835 350
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

gyepregeneráció A "fő" pályánk minősége az elmúlt évek aszályos időjárása miatt, csak a sok locsolásnak illetve a rendszeres karbantartásnak
köszönhetően maradhatott jó állapotban, ennek ellenére több helyen gyomosodás következett be. Az öntözés a sportpályán
sajnos csak részben megoldott, de a következő évek támogatási lehetőségeiben egy öntöző rendszer kiépítését is szeretnénk
megpályázni, így edzőpályánk is használhatóvá válhatna.

edzésszintű világítás
kiépítése

Az egyesület célja a jobb minőségű sportolási lehetőség biztosítása és egy infrastrukturális fejlődés megindítása. Ennek
érdekében a pályánkat, edzőpályánkat és környezetét megfelelő energiatakarékos korszerű világítóberendezésekkel kívánjuk
ellátni. Ezt a beruházást szeretnénk megvalósítani 2016-ban. Eddig az őszi időszakban nehezen tudtuk megoldani az esti
edzéseket. Ezen szeretnénk változtatni korszerű világítás fejlesztéssel.

biztonsági korlát felújítása A pályánk melletti biztonsági korlát 15 évvel ezelőtt készült, azóta csak festési karbantartásokat végeztünk rajta. Időszerű a
felújítása a balesetveszély elkerülése miatt.

biztonsági kerítés építése Pályánk csak részben körülkerített. A kerítés 2000-ben épült, azóta nem történt felújítás, bővítés. Edzőpályánk nem lekerített. A
pálya 20%-a rendelkezik kerítéssel.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályafelújítás gyepregeneráció Nagy f.p. 2253
Tápióság
Papp
Károly u 
1

013/1 600 Bérelt

Pálya
fűtve/világítva

edzésszintű
világítás
kiépítése

Nagy f.p. 2253
Tápióság
Papp
Károly
1

013/1 Bérelt

Biztonsági
beruházás

biztonsági korlát
felújítása

Nagy f.p. 2253
Tápióság
Papp
Károly
1

013/1 Bérelt

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés építése

Nagy f.p. 2253
Tápióság
Papp
Károly
1

013/1 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Sportcsarnok Egyéb 2253
Tápióság
Papp Károly
1

387/2 30x15 Bérelt 28 980 Ft 2

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

Igen

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 1 967 656 Ft 20 246 Ft 36 717 Ft 2 024 619 Ft 867 694 Ft 2 872 067 Ft 2 892 313 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje
15/16

Csapat szintje
16/17

Megjegyzés Státusz

U19 Tápióság KSK U19 20 egyéb ffi UP
bajnokság

egyéb ffi UP
bajnokság

Aktív

U14 Tápióság KSK U14 18 egyéb ffi UP
bajnokság

egyéb ffi UP
bajnokság

Aktív

U7 Bozsik egyesületi
U7-U11 U7

8 Bozsik
egyesületi U7-
U11

Bozsik
egyesületi U7-
U11

Jelenleg edzések heti két alkalommal (márciustól) 2016
őszétől Bozsik programban részvétel

Inaktív

U9 Bozsik egyesületi
U7-U11 U9

0 Bozsik
egyesületi U7-
U11

Bozsik
egyesületi U7-
U11

Inaktív

U11 Bozsik egyesületi
U7-U11 U11

0 Bozsik
egyesületi U7-
U11

Bozsik
egyesületi U7-
U11

Inaktív

U13 Bozsik egyesületi
U13 U13

14 Bozsik
egyesületi U13

Bozsik
egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U16 Tápiósági KSK U16 14 egyéb ffi UP bajnokság 2016 ősztől Inaktív

U7 Tápiósági KSK U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 2016 ősztől Inaktív

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

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

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 40 4 990 Ft 199 600 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 6 500 Ft 13 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 40 6 990 Ft 279 600 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 40 9 900 Ft 396 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 40 1 200 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 20 1 990 Ft 39 800 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 12 1 790 Ft 21 480 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 10 3 990 Ft 39 900 Ft

Sporteszköz bója db 20 990 Ft 19 800 Ft

Sporteszköz kulacs db 10 1 100 Ft 11 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 2 3 200 Ft 6 400 Ft

Sporteszköz gát szett 3 8 900 Ft 26 700 Ft

Sporteszköz koordinációs karika szett 2 6 590 Ft 13 180 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer fagyasztó spray db 10 980 Ft 9 800 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Sportcsarnok Sportcsarnok 980 Ft 10 2 19 600 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Sportcsarnok Téli időszakban alapozás, erőnléti edzések minden korosztálynak. U7 bizonyos délelőtti edzései a sportcsarnokban vannak megtartva.
(január - február)

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 114 460 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 9 800 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 24 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 19 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 50 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 120 000 Ft

Összesen 1 367 860 Ft

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

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

1 228 318 Ft 12 559 Ft 15 000 Ft 1 255 877 Ft 139 542 Ft 1 382 860 Ft 1 395 419 Ft
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Általános Képzés

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

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

MLSZ Grassroots "C" 2 42 000 Ft

42 000 Ft

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

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

20 693 Ft 213 Ft 400 Ft 21 307 Ft 21 307 Ft 42 400 Ft 42 613 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 338 Ft 15 489 Ft 7 701 Ft 17 039 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 36 717 Ft 40 546 Ft 20 246 Ft 56 963 Ft

Utánpótlás-nevelés 15 000 Ft 25 305 Ft 12 559 Ft 27 559 Ft

Általános képzés 400 Ft 426 Ft 213 Ft 613 Ft

Összesen 61 455 Ft  102 174 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Ellenőrző szervezetnek fizetendő díj.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Ellenőrző szervezetnek fizetendő díj.

Utánpótlás-nevelés Ellenőrző szervezetnek fizetendő díj.

Általános képzés Ellenőrző szervezetnek fizetendő díj.
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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: Tápióság, 2016. 11. 25.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Toldi Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Tápióság, 2016. 11. 25.
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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)

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Tápióság, 2016. 11. 25.
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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 3 5 67%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 3 200%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 5 45 800%

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 20 20 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 12 18 50%

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

Tárgyi eszköz beruházás 2 720 735 Ft 27 947 Ft 46 055 Ft 2 794 737 Ft 1 197 745 Ft 3 964 535 Ft 3 992 482 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

753 079 Ft 7 701 Ft 9 338 Ft 770 118 Ft 330 051 Ft 1 092 468 Ft 1 100 169 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 967 656 Ft 20 246 Ft 36 717 Ft 2 024 619 Ft 867 694 Ft 2 872 067 Ft 2 892 313 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 228 318 Ft 12 559 Ft 15 000 Ft 1 255 877 Ft 139 542 Ft 1 382 860 Ft 1 395 419 Ft

Képzés 20 693 Ft 213 Ft 400 Ft 21 307 Ft 21 307 Ft 42 400 Ft 42 613 Ft

- ebből általános képzés 20 693 Ft 213 Ft 400 Ft 21 307 Ft 21 307 Ft 42 400 Ft 42 613 Ft

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

Összesen 3 969 746 Ft 40 719 Ft 61 455 Ft 4 071 921 Ft 1 358 594 Ft 5 389 795 Ft 5 430 514 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (26 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_1458647432.pdf (Szerkesztés alatt, 297 Kb, 2016-03-22 12:50:32)
1d485a5fb1fc84fb95e83be745ee7ebbac634a2331b5fd14af171711e0b0bff8

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

beruhazasiterv_1458648175.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2016-03-22 13:02:55) cd3a969074bf661eec735b2d275c869aeb79044c9c28f5b7ad1e4fd04004be85

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

haszneskihaszn_1458648197.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2016-03-22 13:03:17) 7166958823ff22d4cfd117322108d1e15a4a2b2813e51bcc3a1954d216eaa4fe

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

cb20160913_1475230687.pdf (Hiánypótlás melléklet, 321 Kb, 2016-09-30 12:18:07) 1b3400a20c6375b75ef4c5b4707dadd51bdbc371f4fc100f9fea1a83480a3865

sportkorbirosag_1458647870.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-03-22 12:57:50) 2bf2d5bbf7ee5d2030c7f85aa2780dace45f5cecc12d81ed12908c0a90061dcd

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

takarekpontelectrainternetbankin_1458647980.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-03-22 12:59:40)
58066a9a6ad54e18376a4a057a5d623949bb2866bc03245d4a2d59111987a12c

nyilatkozatsfpigszd2016_1475498881.pdf (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2016-10-03 14:48:01)
ddd39b80eca778cedb3765ad5cc2586e9bc08dc6145c5ddefe35f06245c2c186

takarekpontelectrainternetbankin_14_1475498908.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 14:48:28)
ae9c4e25be890557d4926c55d663120bddbbad5b41228d5371a1bd881e9a142f

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

koma9jpg_1475230794.jpg (Hiánypótlás melléklet, 223 Kb, 2016-09-30 12:19:54) c64c8123f41b05a7b7465e8074b0307e1a4f8f6d57f978235a25c571e003023a

taokomasportkor_1458647927.jpg (Szerkesztés alatt, 577 Kb, 2016-03-22 12:58:47)
a5f045dc9625d65b01c66a11e5102ea5f5683c8bd025f28c3bfee72deaeea871

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

ok-tao-hoz_hozzajarulas_1458648426.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2016-03-22 13:07:06)
37e927a85935962ace5a9a9bcca20dc4b2e539c62d0331eb90561356fa5d2b52

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

ok-tao-hoz_hozzajarulas_1458648097.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2016-03-22 13:01:37)
37e927a85935962ace5a9a9bcca20dc4b2e539c62d0331eb90561356fa5d2b52

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

nyilatkozat_tsagpalyahasznalata_1458648040.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2016-03-22 13:00:40)
76267f35c2d02d7cb9298d3847a04bd6bdd93fbfc1c9f43a122c0198b062170b

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

tul.lap_013-1_1458648141.pdf (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2016-03-22 13:02:21) 263273038a6b5856a9f81e1f4cc44666f7776322baad609e69759489546bc9cf

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

keritesar_1475230862.pdf (Hiánypótlás melléklet, 235 Kb, 2016-09-30 12:21:02) 36573d776c4723fbf69a22854f4e2100050e36b140bc5f9f76b4ddccb1320174

hangositasksk_1475230889.pdf (Hiánypótlás melléklet, 303 Kb, 2016-09-30 12:21:29)
d42a50da8668b5901104068acdf4ddebbd68fcb82aef01f260f480e4c4197f59

palyakarb_1475230900.pdf (Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2016-09-30 12:21:40) 246e3acd182b3d2546259c15cc70348d2d9a186cc220eee1fa0ac3fdc1bd4f9d

utanfuto_1475230911.pdf (Hiánypótlás melléklet, 150 Kb, 2016-09-30 12:21:51) df76b938c17535930eb49985ca7c233f375c213a431475a5b2d810f3590f05c1

palyavilagitas_1475230948.pdf (Hiánypótlás melléklet, 164 Kb, 2016-09-30 12:22:28) c13ff2f548530f3b560cffdf05a5198b65d1bb7b3e56e4fc68d1e59fd95802f5

koltsegterv_1458648231.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2016-03-22 13:03:51) 5bfcf108e5b1959b85aa52b749a847c16a262b842b9335dcb61b9ed4a1414609

bizt.korlat.2016ar_1475503382.pdf (Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2016-10-03 16:03:02)
e266224ab5d4ee4aabc7ae5762052b4941a0b6bec81fae4e3ff097345d4054a9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

palyavilagitasmuszakitartalom_1458648280.xls (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2016-03-22 13:04:40)
fed845d2ad82b52f0a375c89177e7cb7bdb18d05d3ab62c23d8ebd939097e8f8

porta_1458648329.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2016-03-22 13:05:29) daa05883f8f694f6c80c0f7fac3f855ed03585169550b44aad16c8a9b622e3b3

palyvill2016taomuszakitartalom_1475664688.pdf (Hiánypótlás melléklet, 319 Kb, 2016-10-05 12:51:28)
7e6875254cb386b470d569ba9a5db5467ecfb95ef4504667dd91ad6955c30578

vizesblokknyilatkozat_1475665601.pdf (Hiánypótlás melléklet, 61 Kb, 2016-10-05 13:06:41)
7aa42d8953713a7b5d52f971ca34941e0da73f292b155ebb57501aae22ff87eb

penztarnyilatkozat_1475665996.pdf (Hiánypótlás melléklet, 60 Kb, 2016-10-05 13:13:16)
33ab2cde03a55233440fa57d88360d7a3cac7d3dca0cc6e7c8000a8091da2137
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