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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

Emericus kse

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18250248-1-43

Bankszámlaszám

11711041-20861209-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1114

Város

Budapest

Közterület neve

Villányi

Közterület jellege

út

Házszám

27

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1114

Város

Budapest

Közterület neve

Villányi

Közterület jellege

út

Házszám

27

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 678 26 81

Fax

-

Honlap

www.emericus.hu

E-mail cím

emericus@szig.hu

E-mail cím

schulek.david@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Schulek Dávid

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 678 26 81

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Schulek Dávid

+36 30 678 26 81

E-mail cím
schulek.david@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Önkormányzat

Önkormányzat

10

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2003
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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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
B.C. Szent Imre Gimnázium

2016-12-12 11:52

Székhely
1114
Budapest
Villányi út
27

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
együttműködés, közös versenyeztetés
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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

0,3 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Állami támogatás

4,5 MFt

2 MFt

2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6,5 MFt

6,5 MFt

6,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0,5 MFt

3,7 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Összesen

12,3 MFt

13,1 MFt

9,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,4 MFt

2,4 MFt

2,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

1,5 MFt

1,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,5 MFt

2 MFt

2,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,35 MFt

1,4 MFt

1,7 MFt

Összesen

9,25 MFt

8,8 MFt

10 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

7,7 MFt

7 MFt

8 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,55 MFt

1,6 MFt

2 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)

178 754 Ft

3 575 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

8 619 764 Ft

35 751 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 279 907 Ft

165 598 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Egyesületünk a Szentimre város egyik patinás gimnáziumának sportegyesülete. A kerületben más kézilabda sportegyesület nem igazán működik, így jellemző, hogy
egyre több fiatal jelentkezik nálunk kézilabdázni. Sajnos ezt egyenlőre erre csak korlátozott számban van lehetőségünk biztosítani. Célunk alapvetően a mintegy ezer
fős intézmény diákjai számára megfelelő színvonalú, és terjedelmű edzések biztosítása. Diákjainkat számtalan országos diákolimpiai győzelmet tudhatnak maguk
mögött, lányaink zsinórban háromszor nyertek országos döntőt VI. korcsoportban. Célung a 100 fő fölötti utánpótlás bázisunk megtartása, gyarapítása. Játékosaink
adják többek között a TF NB2-es junior csapatatának gerincét. Idén először szeretnénk benevezni a pest megyei junior bajnokságba. A közel ezer fős iskolában
célunk magasabb színvonalú kézilabda oktatást megvalósítani, melyben a gyerekeknek lehetőségük van rendszeres versenyzésre, megfelelő számú és színvonalú
mérkőzést játszani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk nem pályázik ingatlanberuházásra a 2015/16-ös pályázati időszakban.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
-

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 fejlesztésikoncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves
folytatása.Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A jelenlegi közel 100 kézilabdázói létszám növelése. Kézilabda edzés lehetőséget biztosítani
azoknak az iskolák a diákjainak akiknek intézményében nincs mód a sportág oktatására. Tehetséges gyerekekkel továbblépni az amatőr kézilabda diákolimpia
versenyrendszeréből, és a pest megyei junios bajnokságban részt venni. Továbbra is sportszakmai gyakorlathoz lehetőség biztosítása, ahol a leendő testnevelők
edzők megfelelő szinten és minőségben gyakorolhatják a sportági alapok oktatását, és emellett szerettessék meg a gyerekekkel a kézilabdát. 1. HELYZETELEMZÉS
1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Egyesületünk 10 éve azzal a céllal alakult, hogy a környék, és befogadó
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium növendékeinek folyamatos sportolási lehetőséget biztosítson. A XI. kerületben a mi iskolánk az egyetlen amelyik
kézilabdázással utánpótlás szinten foglalkozik. Ez alapvetően az egyesületünknek köszönhető, hiszen éppen ezzel a céllal hoztuk létre. Nagy a társadalmi igény,
sokan akarnak becsatlakozni, mind leány és fiú vonalon, ezért is szeretnénk kapacitásainkat bővíteni, kinyitni egyesületünk kapuját minél szélesebb társadalmi
rétegek számára. 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén finanszírozni tudjuk az eddig gyakorlatilag társadalmi munkában dolgozó
szakmai igazgató, és sportmunkatársak és edzők bérét mely által számon kérhetővé tenni az ő munkájukat. Az egyesület finanszírozásában jelenleg a
működőképesség határán létező egyesületünknek szeretnénk stabil anyagi hátteret biztosítani, hogy fent tudjuk tartani jelenlegi fejlődésünket, programunkat meg
tudjuk valósítani. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén nemzetközi versenyeken szeretnénk további tapasztalatokat szerezni kapcsolatok kiépítésével
amelyhez fontos részt vennünk külföldi tornákon.Többek között ezért is szerepelt pályázatunkban egy nemzetközi világjátékokon való részvétel. Évek óta szervezünk
katolikus országos bajnokságokat, ahová több iskola (Pick Szeged fiókiskolái) játékosai vesznek részt, ezzel is népszerűsítve a kézilabdázást hazánkban. Diákjaink
többször vettek részt nemzetközi katolikus világjátékokon eredményesen ezzel is hazánkat népszerűsítve.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületünk 10 éve azzal a céllal alakult, hogy a környék, és befogadó Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium növendékeinek folyamatos sportolási lehetőséget
biztosítson. A XI. kerületben a mi iskolánk az egyetlen amelyik kézilabdázással utánpótlás szinten foglalkozik. Ez alapvetően az egyesületünknek köszönhető, hiszen
éppen ezzel a céllal hoztuk létre. Nagy a társadalmi igény, sokan akarnak becsatlakozni, mind leány és fiú vonalon, ezért is szeretnénk kapacitásainkat bővíteni,
kinyitni egyesületünk kapuját minél szélesebb társadalmi rétegek számára. Csapatunk eredményessége, tendenciák: Egyesületünk kézilabdásai az elmúlt 3 évben 5
országos bajnoki címet szereztek kézilabda diákolimpiákon, és a budapesti diákolimpiákon szinte minden korcsoportban a dobogón végzett, mindkét nemben. 3
felnőtt csapatunk (2 férfi. 1 női) létszáma folyamatosan növekszik végzett diákjainkból és más csatlakozó egyetemistákkal kiegészülve, illetve az újonnan beiskolázott
gyerekekből egyre többen kezdenek el kézilabdázni az elmúlt 10 év eredményeinek köszönhetően. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS Célunk létrehozni egy
saját tömegbázison alapuló stabil NB II -es csapatot. A felnőttcsapatainkkal kiharcolni az NB II-es tagságot, hogy a versenysportban az utánpótlásunkat tudjuk
versenyeztetni, valamint eredményesen szerepelni továbbra is diákolimpiai amatőr versenyrendszerben országos szinten, és minél több gyerekkel megszerettetni a
sportág mozgásanyagát játék és mérkőzésélményeken keresztül. Idén először részt kívánunk venni a pest megyei junior bajnokságban. 2.1.3. Az oktatási
intézmények keretein belül népszerűsítés: jelenlegi mintegy 100 iskolánkban tanuló kézilabdázó számának a további növelése, környék fiataljainak a megszólítása.
Egy budai kézilabdabázis kialakítása szivacskorosztálytól a felnőttig. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén felnőttek, életre szóló kézilabdázás modelljének
felállítása 3 felnőtt csapat ezt igazolja akik munka, és tanulás mellett is folytatják a sportolást. Ez azért is fontos mert ők fogják a gyermeküket lehozni hozzánk
edzésekre.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

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

Informatikai
eszközök

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése
Laptop

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

db

1

250 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
250 000 Ft

250 000 Ft

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

Indoklás

Megnövekedett adminisztrációs feladataink ellátására.

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)

173 391 Ft

1 788 Ft

3 575 Ft

178 754 Ft

76 609 Ft

253 575 Ft

255 363 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Légtartásos sátor

2017-01-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2017-01-20

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2017-02-01

Tervezett beruházási
érték (Ft)

12 192 000 Ft
12 192 000 Ft

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

Légtartásos sátor

Beruházás címe

1117
Budapest
Villányi út
17

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
-

Indoklás

A korosztályok felkészítésének és versenyeztetésének fő helyszíne, a
játéktér burkolata felújításra szorul.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

8 497 815 Ft

86 198 Ft

35 751 Ft

8 619 764 Ft

3 694 185
Ft

12 227 751 Ft

12 313 949 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

14

1

Nincs

U13

0

13

1

Nincs

U14

0

14

1

Nincs

Serdülő/ifjúsági

0

15

1

Nincs

Junior

22

0

1

Megyei

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

22

56

5
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

wax

db

10

5 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

sportbója

db

20

500 Ft

10 000 Ft

Sporteszköz

fitness labda

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

25

10 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

25

6 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

200

1 000 Ft

200 000 Ft

Pályatartozék

bordásfal

db

8

30 000 Ft

240 000 Ft

Pályatartozék

kapuháló

pár

2

20 000 Ft

40 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

db

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 4 cm

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

5

2 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

10

1 400 Ft

14 000 Ft

Gyógyszer

poly szivacsos kötszer

db

10

500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

db

10

1 500 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

poly univerzális tartókötés

db

20

1 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

db

5

2 000 Ft

10 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska felszerelve

db

3

20 000 Ft

60 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

B.C. Szent Imre
Gimnázium

Junior

5 000 Ft

2016-12-12 11:52

Igénybevétel
(óra/hó)
32

Hónapok száma az
évadban
10

Igénybevett órák
száma/évad
320

Bérleti díj összesen
(Ft)
1 600 000 Ft

10 / 23

be/SFPHPM02-04417/2016/MKSZ
2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

B.C. Szent Imre
Gimnázium

Junior

5 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)
24

Hónapok száma az
évadban
10

Igénybevett órák
száma/évad
240

Bérleti díj összesen
(Ft)
1 200 000 Ft

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

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Kovács Norbert

Edző

EKHO

4

10

75 000 Ft

15 000 Ft

900 000 Ft

Schulek Dávid

Technikai vezető

EKHO

2

10

50 000 Ft

10 000 Ft

600 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Kovács Norbert

1979-08-27

B

Junior

Schulek Dávid

1976-05-18

Nem rel.

Junior

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 890 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

211 500 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

150 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 500 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 951 500 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 031 510 Ft

82 799 Ft

165 598 Ft

8 279 907 Ft

919 990 Ft

9 117 098 Ft

9 199 897 Ft

2016-12-12 11:52
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-12 11:52
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-12 11:52
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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)

3 575 Ft

3 575 Ft

1 788 Ft

5 363 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

35 751 Ft

174 349 Ft

86 198 Ft

121 949 Ft

Utánpótlás-nevelés

165 598 Ft

165 598 Ft

82 799 Ft

248 397 Ft

Összesen

204 924 Ft

375 708 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2016-12-12 11:52
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2016. 12. 12.

2016-12-12 11:52
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Nyilatkozat 2
Alulírott Schulek Dávid (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2016. 12. 12.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-12-12 11:52
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-01 14:35:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 09:55:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-27 14:02:58
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-11 16:49:13
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 20
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:03:43
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-09-27 14:17:31
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 12:51:37
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-10-01 14:44:01
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-10-02 21:48:30
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:44:52
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2

2016-12-12 11:52

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
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Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:45:01
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-27 14:11:18
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-01 14:39:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:45:10
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:15:52
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-02 23:09:00
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-10-03 13:45:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:45:27
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:45:33
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-03 13:45:40

Kelt: Budapest, 2016. 12. 12.

2016-12-12 11:52
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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

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

2

3

50%
0%

800

800

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

22

25

14%

U18

fő

U17

fő

U16

fő

0%

U15

fő

0%

0%
15

17

13%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-12-12 11:52
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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

8 671 206 Ft

87 986 Ft

39 326 Ft

8 798 518 Ft

3 770 794 Ft

12 481 326 Ft

12 569 312 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

173 391 Ft

1 788 Ft

3 575 Ft

178 754 Ft

76 609 Ft

253 575 Ft

255 363 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

8 497 815 Ft

86 198 Ft

35 751 Ft

8 619 764 Ft

3 694 185 Ft

12 227 751 Ft

12 313 949 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 031 510 Ft

82 799 Ft

165 598 Ft

8 279 907 Ft

919 990 Ft

9 117 098 Ft

9 199 897 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

16 702 716 Ft

170 785 Ft

204 924 Ft

17 078 425 Ft

4 690 784 Ft

21 598 424 Ft

21 769 209 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-12-12 11:52

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (58 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)
alairasicimpeldanyeredeti_1462175700.pdf (Szerkesztés alatt, 542 Kb, 2016-05-02 09:55:00)
4f470a4748968fb50c146366fea943371d1c73da1bd2101b0035c071466223ff
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
teremberletszandeknyilatkozat_1475491897.pdf (Hiánypótlás melléklet, 852 Kb, 2016-10-03 12:51:37)
43003beaf7b0365d836446083f41d1c67170ba8cba012124f1d5b15b7005e27d
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
dok_palyazat_1462176139.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:02:19) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
dok_palyazat_1475495140.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 13:45:40) fd5ae1f30366af2f0b0dfe64cfd3b72ec68afde44b24d629cd5559979d828c51
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
dok_palyazat_1462176117.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:57) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
dok_palyazat_1475495121.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 13:45:21) fd5ae1f30366af2f0b0dfe64cfd3b72ec68afde44b24d629cd5559979d828c51
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
dok_palyazat_1462176131.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:02:11) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
dok_palyazat_1475495133.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 13:45:33) fd5ae1f30366af2f0b0dfe64cfd3b72ec68afde44b24d629cd5559979d828c51
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
dok_palyazat_1462176124.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:02:04) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
dok_palyazat_1475495127.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 13:45:27) fd5ae1f30366af2f0b0dfe64cfd3b72ec68afde44b24d629cd5559979d828c51
Egyéb dokumentumok
graboplanajanlat_1475350241.doc (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-10-01 21:30:41)
8624dbf364984ef1b240256a895c4b1888c34cc7581b7b3a9702ddf0fa3ee9a6
kerelem_1475438342.pdf (Hiánypótlás melléklet, 726 Kb, 2016-10-02 21:59:02) fb9b7c2e265d7ad4d095f1d5749e8f1678a6e5e1c29b327ef1b5f595ce9b801b
terkepek_1475438453.pdf (Hiánypótlás melléklet, 986 Kb, 2016-10-02 22:00:53) fc6f3cfd0d8849a3f856a8faeb8ce75deede41ec2d8edc089e935a7d6ffbacef
20160219_091422_1475492543.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:02:23)
6fbb2020a372cb72f05484bac02f1417dd736eb25b6e452e3429c610848a0520
20160219_091429_1475492549.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-10-03 13:02:29)
aff4f2bf1a34116af9703ce6f80dcf01faccb7794899b0c45a0b41c73877545a
20160219_091436_1475492554.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:02:34)
75849c2c4ff0e7c6ff9dc329fa6aad62c8de7d3d065835c3cf69f056c52dcefa
20160219_091444_1475492559.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:02:39)
d61548728ebad7784f5854a408e29383c0142c044fe60866a7e66e6aff2c827d
20160219_091524_1475492564.jpg (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-03 13:02:44)
e8337fd8b409336f0688bfab24dbc51215969a423cb7874d48ce420b3cc70f07
20160222_144321_1475492567.jpg (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-03 13:02:47)
9056e0b7deaf9954ca17971fa88eee02d79f6da61c557550dec63154ac97773e
20160222_144423_1475492571.jpg (Hiánypótlás melléklet, 886 Kb, 2016-10-03 13:02:51)
2378ebac2699e11e50526476fd2f90c08064a3f38a28d796ff644b769ad74c8d
20160222_144447_1475492577.jpg (Hiánypótlás melléklet, 969 Kb, 2016-10-03 13:02:57)
4de3b9444da415386b66eef293ee2228bc04db645934db36777b875803c76e1f
20160225_160941_1475492583.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:03:03)
f8e90fbb10e4ca4a3aa03661e3608cf779c704a6a06ed47ac76cab3ec1173481
20160301_091458_1475492587.jpg (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-03 13:03:07)
0c38927c45d6bcbd17525b1669725c89fa3dabe935ae67b5de213a2dd9626b27
20160301_091909_1475492592.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:03:12)
16fd163115fbb3cb92029d3746c2c307a4a6f652aaf823bfaef51ec449481486
img_1304.jp_1475492596.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:03:16) b9e576f3b4b727ad0711651a80aaece09a9130225833368e7230de93dd48e4c5
img_1307.jp_1475492603.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:03:23) be5be28038b965c8c6ef6381a13fa2fd43fe838884b5ba2116258ff71626c3f7
img_1308.jp_1475492609.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-10-03 13:03:29) 3774f00ef18839c0c372f433864ac1814e822e6367961f0cef995124cafe7283
img_1310.jp_1475492614.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:03:34) ea4747f50f4b5ec3566ccea99d8b25939f56f34232b423d2febd9fa8e660777b
img_1311.jp_1475492618.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:03:38) 53825c5c2be4a19f09f3b17506c37d5c60d84dca4b0bb6a9c00ab398e127e425
img_1313.jp_1475492623.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-03 13:03:43) ad5f3a8dd682a549e15b9a061373d11dfb4d560f4ed0308df8266a525599ef6b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat2016.09.29._1475325344.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-01 14:35:44)
bc35771d9df5066c34db198e6268a142a43e0c9ec06ff3a9207a99eb71ccdaf7
kivonat_1462175693.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 09:54:53) 348fe4271d342d426719c04c131677ea12f2f0b9f452ed3aa7a96f1d969ee1b5
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

2016-12-12 11:52
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20160502_visszaigazolas_4343586917_1462978153.xls (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2016-05-11 16:49:13)
29a90aa203d3867bddd1b7fd458c7448bcce19042aa7c5c3f5f089e7af3ba090
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
emericusnav0_1462175709.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 09:55:09) 32ddaefeb1fff3a090c126d77880ccf2a5f0d129aa106335a86b1f8da184e2b5
nav02_1474977778.pdf (Hiánypótlás melléklet, 553 Kb, 2016-09-27 14:02:58) e7f3812682c2fffdc25facb05b4fd9f91915cf6e3d380f4d066c31710c9cf846
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok_palyazat_1462176093.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:33) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
dok_palyazat_1475495110.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 13:45:10) fd5ae1f30366af2f0b0dfe64cfd3b72ec68afde44b24d629cd5559979d828c51
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
fenntartoinyilatkozat_1475325557.pdf (Hiánypótlás melléklet, 426 Kb, 2016-10-01 14:39:17)
be15aa173d56cbfb22be0256bdb8742597c9d3cb0dadf9d3f2e989a0d86f4056
dok_palyazat_1462176086.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:26) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
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
dok_palyazat_1462176069.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:09) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
dok_palyazat_1475495101.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 13:45:01) fd5ae1f30366af2f0b0dfe64cfd3b72ec68afde44b24d629cd5559979d828c51
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
dok_palyazat_1462176077.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:17) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
tulajdonilap_1474978278.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-27 14:11:18) d4eb625229990bb01d49669f935ed507ab1474a4184264e877399276b465a89c
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
dok_palyazat_1462176061.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:01) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
dok_palyazat_1475495092.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2016-10-03 13:44:52) fd5ae1f30366af2f0b0dfe64cfd3b72ec68afde44b24d629cd5559979d828c51
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
dok_palyazat_1462176101.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:41) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
koltsegvetselegtartasossator_1475440813.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-10-02 22:40:13)
f7cacd1a8de0d704201c6469c190722618c0f86c1e2910bf5c2ca32107056f12
legtartasossatorfinanszirozasite_1475493115.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 9 Kb, 2016-10-03 13:11:55)
1f064e31213aecf5773e37aeae66c93ea0e57620c4d0d80fcbd7daea7351e6d2
tamogatoinyilatkozat_1475493141.pdf (Hiánypótlás melléklet, 152 Kb, 2016-10-03 13:12:21)
8ee7dcfcc91df8f78478f607835b7dae650a7d0654f96d06e217660068a581aa
utemterv_1475493156.pdf (Hiánypótlás melléklet, 193 Kb, 2016-10-03 13:12:36) 81586126dfca426862a60b4307f2ef9d1682fcb0caf8083d96747e8df82afb53
tamogatasinyilatkozatsalzgitter_1475493259.pdf (Hiánypótlás melléklet, 182 Kb, 2016-10-03 13:14:19)
cb144337f2fb0facae29bd774e6c8becf8be543ac3d619466fb707525684451f
tamogatoiszandek-nyilatkozatfomte_1475493272.pdf (Hiánypótlás melléklet, 37 Kb, 2016-10-03 13:14:32)
ae28e32b09d981145365148119e696b93429586f2ae04f8ea7e9af77a8d1dc68
tamogatoi_szandeknyilatkozatszazad_1475493352.docx (Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2016-10-03 13:15:52)
d1f8935c0ff80a63881d0333555629236ba16dd93f51faa6de5ccb2a181069f3
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
dok_palyazat_1462176108.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-02 10:01:48) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
muszakileiras_1475442540.pdf (Hiánypótlás melléklet, 926 Kb, 2016-10-02 23:09:00)
9111bfd2435475591461b2929446c9399c0e539869a92ed81e8ab2d50f3047c4
Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
sporteszkozok_1475325841.pdf (Hiánypótlás melléklet, 452 Kb, 2016-10-01 14:44:01)
369ee0954579886fe148169c2e0347e90f3cdf6e021f1307ba4676325fb83a09
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
jakabmariamunkakorileirasa2016-_1474978651.doc (Hiánypótlás melléklet, 30 Kb, 2016-09-27 14:17:31)
3f3667d0988a617ab3e6d2f07f071e91c66d95757dd4c16ab877d3df79a04a04
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegvetes2016-17_1475437710.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2016-10-02 21:48:30)
5715d0549dd64aa5471a16d43c4e7db929f7a24c831c51cabd5248e0e03c9e8a
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