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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Városi Sportkör Tököl Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1399

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. 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

19832027-1-13

Bankszámlaszám

11742252-20010630-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2316

Város

Tököl

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

2044.hrsz

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2316

Város

Tököl

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

117

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 24 520 900

Fax

+36 24 520 920

Honlap

http://www.tokolvsk.hu

E-mail cím

hivatal@tokol.hu

E-mail cím

hamaristvanzoltan@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Hamar István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 824 45 64

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Balogh Jánosné

Mobiltelefonszám
+36 30 300 72 39

E-mail cím
b.mariann67@gmail.com

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

46,563 MFt

28,697 MFt

18,863 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

57,293 MFt

430 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

103,856 MFt

458,697 MFt

18,863 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,36 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

3,721 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

101,285 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

111,366 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

150 736 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 326 284 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 893 555 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 169 269 Ft

43 385 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-30 08:54
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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
Sportfejlesztési programunkat a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája ismeretében, ahhoz illeszkedve készítettük el. Elsősorban a
következő célkitűzésekhez kívánunk csatlakozni: A helyi labdarúgás tömegbázisának növelése érdekében javítjuk kapcsolatainkat a helyi iskolákkal és a környező
településekkel. Rövidtávon további 5-10 gyermek bevonását tervezzük 2016-2017 évadban. Tehetségkutatás, Tököl és vonzáskörzete óvodáiban,
iskoláiban,gyermekek integrálása és a labdarúgással való megismertetése, a sport megszerettetése a vonzáskörzetben. Szabadidős labdarúgás fejlesztése - célunk
a labdarúgás népszerűségének növelése a régióban, az utánpótlásban dolgozó edzői testület erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő
részesítése, valamint európai körülmények megte-remtése beruházási célú fejlesztéssel a tököli labdarúgás, kiemelten az utánpótlás számára. Célkitűzésünk még az
egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, tornákon. Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges a sporteszközök és felszerelések fejlesztése, vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára. Feladataink: - Utánpótlás nevelési feladatok: Szakemberek díjazása: Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok
eléréséhez.Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás. - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: A beszerezni kívánt
sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások
rendelkezésre állását célozzák. Ezen eszközök és felszerelések beszerzésével a szülők által viselt költségek terhét kívánjuk csökkenteni. - NB III. amatőr
bajnokságban való részvétel.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az UP nevelés sportszer és felszerelés igényének beszerzését szeretnénk megvalósítani a 2016-17 évadban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunkat a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája ismeretében, ahhoz illeszkedve készítettük el. Elsősorban a
következő célkitűzésekhez kívánunk csatlakozni: A helyi labdarúgás tömegbázisának növelése érdekében javítjuk kapcsolatainkat a helyi iskolákkal és a környező
településekkel, a labdarúgással való megismertetése, a sport megszerettetése a vonzáskörzetben. Célunk a labdarúgás népszerűségének növelése a régióban.
Európai körülmények megteremtése beruházási célú fejlesztéssel a tököli labdarúgás, kiemelten az utánpótlás számára. Az egyesületben sportoló gyermekek
folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, tornákon. Sporteszközök és felszerelések fejlesztése, vásárlása a különböző korosztályos
csapatok számára, a megfelelő színvonalú sportolás megteremtéséhez.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A fenntartható fejlődés érdekében a társadalom a gazdaság és a környezet egyensúlyára kell törekednünk. A folytonos szociális jobblét megvalósulása, az alapvető
szükségletek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, egyenlő lehetőségek biztosítása, a szektorok közötti
integráció,környezetminőség javítása,mind a hosszú távú céljaink között szerepel. Középtávon ember és környezetbarát sportpálya kialakítása a hozzátartozó
infrastruktúrával,szolgáltatói környezettel. Javulhat az emberek életminősége,sport iránti szeretete, az egyének testi-lelki és szociális jó léte, társadalmi-gazdasági
környezethez, annak változásaihoz alkalmazkodnak. Rövidtávon a labdarúgás fejlesztésének társadalmi vetülete lehet a békés egymás mellett élés, a folyamatos
kommunikáció, az egészségtudatosság, az integráció, önmegvalósítás, teljesítményszint, környezettudatosság, nemzeti identitás. A sport gazdasági vetületéhez
tartozik a gazdasági aktivitás erősödése, a produktivitás növekedése, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, a versenyképesség, az ismeretség
növekedése.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

elnök

Egyéb

Nem
releváns

gazdasági vezető

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

160

12

13 464 Ft

3 770 Ft

206 807 Ft

Normál

80

12

6 065 Ft

1 698 Ft

93 158 Ft

240

24

19 529 Ft

5 468 Ft

299 965 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

elnök

Az egyesület elnöke egyben a labdarúgó szakosztály szakmai irányításáért felel.Feladata: A szakosztály utánpótlás-csapatainak megfelelő
szintű versenyeztetés biztosítása; nevezések, játékengedélyek beszerzése; kapcsolattartás a szakszövetség illetékeseivel; edzések illetve
mérkőzések rendezésének megfelelő lebonyolítása; edzőtáborok, felkészülési tornák megszervezése; edzők szakmai munkájának folyamatos
koordinálása; szakmai beszámolók készítése az egyesület elnökségének részére; megfelelő edzéseszközök és felszerelések beszerzése;
utazások megszervezése. A szakosztály létszámának lehetőség szerinti növelése, további utánpótlás korú játékosok beszervezése:

gazdasági
vezető

Az egyesület pénzügyeinek, pályázatokkal kapcsolatos elszámolásainak összefogásáért felel.

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)

149 229 Ft

1 507 Ft

0 Ft

150 736 Ft

150 736 Ft

299 965 Ft

301 473 Ft

2016-11-30 08:54
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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)

Sportegészségügyi
eszköz

defibrillátor

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy

db

1

50 000
Ft

50 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve

db

5

50 000
Ft

250 000 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

db

12

150 000
Ft

1 800 000 Ft

Berendezési eszköz

fogas

db

12

50 000
Ft

600 000 Ft

Berendezési eszköz

asztal bírói öltözőbe

db

1

20 000
Ft

20 000 Ft

Berendezési eszköz

szék bírói öltözőbe

db

4

20 000
Ft

80 000 Ft

3 300 000 Ft

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

Indoklás

defibrillátor

A sportszervezet nem rendelkezik életmentő készülékkel.

hordágy

A sportszervezet által a mérkőzéseken használt hordágy 30 éves.

egészségügyi láda feltöltve

Az egészségügyi ládák idejét múltak, szükséges újak beszerzése.

öltöző pad

Az előző évadban sportklubház felújítása folytatásaként szükséges új berendezési tárgyak beszerzése.

fogas

Az előző évadban sportklubház felújítása folytatásaként szükséges új berendezési tárgyak beszerzése.

asztal bírói öltözőbe

Az előző évadban sportklubház felújítása folytatásaként szükséges új berendezési tárgyak beszerzése.

szék bírói öltözőbe

Az előző évadban sportklubház felújítása folytatásaként szükséges új berendezési tárgyak beszerzése.

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)

2 303 021 Ft

23 263 Ft

0 Ft

2 326 284 Ft

996 979 Ft

3 300 000 Ft

3 323 263 Ft

2016-11-30 08:54
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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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

nyílászáró cseréje

2017-01-02

2017-03-20

2017-03-20

1 270 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szigetelés

2017-03-01

2017-04-30

2017-04-30

4 064 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

fűtésrendszer
korszerűsítés

2017-03-01

2017-04-30

2017-04-30

4 445 000
Ft
9 779 000
Ft

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

Indoklás

nyílászáró cseréje

Az előző évadban megkezdett öltözőfelújítás folytatása.

szigetelés

Az előző évadban megkezdett öltözőfelújítás folytatása.

fűtésrendszer korszerűsítés

Az előző évadban megkezdett öltözőfelújítás folytatása.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

nyílászáró
cseréje

Öltöző

2316
Tököl
Sport u.
2044

2044

Bérelt

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

szigetelés

Öltöző

2316
Tököl
Sport u.
2044

2044

Bérelt

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

fűtésrendszer
korszerűsítés

Öltöző

2316
Tököl
Sport u.
2044

2044

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

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

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.

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

2016-11-30 08:54
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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.

6 824 619 Ft

68 936 Ft

0 Ft

6 893 555 Ft

2 954 381
Ft

9 779 000 Ft

9 847 936 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-30 08:54
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

Tököl VSK U19

14

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

Tököl VSE U16

14

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

18

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

20

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

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

2016-11-30 08:54

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

2016-11-30 08:54

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

2016-11-30 08:54

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

2016-11-30 08:54

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

2016-11-30 08:54

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)

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

8

607 Ft

4 856 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

8

1 213 Ft

9 704 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

8

1 820 Ft

14 560 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

8

2 426 Ft

19 408 Ft

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

db

4

6 065 Ft

24 260 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

4

12 130 Ft

48 520 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

4

18 195 Ft

72 780 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

4

24 260 Ft

97 040 Ft

Sporteszköz

bója

csom

4

607 Ft

2 428 Ft

Sporteszköz

bója

db

10

121 Ft

1 210 Ft

Sporteszköz

bója

db

10

607 Ft

6 070 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

db

10

607 Ft

6 070 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

5

1 213 Ft

6 065 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

12 130 Ft

12 130 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

30

607 Ft

18 210 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

30

970 Ft

29 100 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

30

1 213 Ft

36 390 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

80

121 Ft

9 680 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

77

1 820 Ft

140 140 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

77

182 Ft

14 014 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

77

2 426 Ft

186 802 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

vérnyomásmérő

db

1

3 639 Ft

3 639 Ft

Diagnosztikai eszköz

pulzusmérő

db

2

1 820 Ft

3 640 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)

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)

Edző

TANC1300-00208

EKHO

96

11

13 464 Ft

2 693 Ft

177 725 Ft

Edző

541

EKHO

96

11

24 260 Ft

4 852 Ft

320 232 Ft

Egyéb

sportmunkatárs

Normál

160

12

18 195 Ft

5 095 Ft

279 475 Ft

Egyéb

technikai vezető

Normál

160

12

18 195 Ft

5 095 Ft

279 475 Ft

2016-11-30 08:54
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

sportmunkatárs

Felel az utánpótlás csapatok versenyeztetéséért, a technikai vezetővel egyeztetve végzi feladatát.

technikai vezető

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1300-00208

MLSZ Grassroots
C

U7

2

12

TANC1300-00208

MLSZ Grassroots
C

U9

2

9

TANC1300-00208

MLSZ Grassroots
C

U11

4

18

TANC1300-00208

MLSZ Grassroots
C

U13

4

20

541

UEFA A

U16

3

14

541

UEFA A

U19

6

14

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

759 437 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

7 279 Ft

Személyszállítási költségek

303 254 Ft

Nevezési költségek

36 391 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

60 651 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

121 302 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 056 907 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 345 221 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)

2 104 191 Ft

21 693 Ft

43 385 Ft

2 169 269 Ft

241 030 Ft

2 388 606 Ft

2 410 299 Ft

2016-11-30 08:54
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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)
0 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-30 08:54
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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

2016-11-30 08:54
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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)

Utánpótlás-nevelés

43 385 Ft

Összesen

43 385 Ft

Maximum közrem. díj
43 385 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
21 693 Ft

Összesen
65 078 Ft
65 078 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítés
igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket. Szerződésminták összeállítása,
munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenőrzése.

2016-11-30 08:54
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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: Tököl, 2016. 11. 30.

2016-11-30 08:54
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Nyilatkozat 2
Alulírott Hamar István (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: Tököl, 2016. 11. 30.
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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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 08:25:57
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 08:31:28
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 08:26:37
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 11:49:53
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-25 11:18:03
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-25 08:49:51
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-25 11:27:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:47:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:47:30
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:47:39
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:
2016-11-25 08:52:00
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-25 11:11:32

Kelt: Tököl, 2016. 11. 30.

2016-11-30 08:54
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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

6

7

17%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

14

20

43%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

14

20

43%

U15

fő

0

0

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

149 229 Ft

1 507 Ft

0 Ft

150 736 Ft

150 736 Ft

299 965 Ft

301 473 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

9 127 640 Ft

92 199 Ft

0 Ft

9 219 839 Ft

3 951 360 Ft

13 079 000 Ft

13 171 199 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 303 021 Ft

23 263 Ft

0 Ft

2 326 284 Ft

996 979 Ft

3 300 000 Ft

3 323 263 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 824 619 Ft

68 936 Ft

0 Ft

6 893 555 Ft

2 954 381 Ft

9 779 000 Ft

9 847 936 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 104 191 Ft

21 693 Ft

43 385 Ft

2 169 269 Ft

241 030 Ft

2 388 606 Ft

2 410 299 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

11 381 060 Ft

115 399 Ft

43 385 Ft

11 539 844 Ft

4 343 126 Ft

15 767 572 Ft

15 882 971 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-11-30 08:54

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (23 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)
20140709154755_1461825088.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-28 08:31:28)
96552379d755b0156f762484424bd8eae274048e9d97e90e473414b535bae948
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nyilatkozat_1462204050.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:47:30) 39b7207bb07397d7c6d5a0d96f1dd285f07fb2e18c51352bc2e1bd090bc698f8
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozat_1462204059.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:47:39) 39b7207bb07397d7c6d5a0d96f1dd285f07fb2e18c51352bc2e1bd090bc698f8
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
stokol.pmh16042807230_1461824757.pdf (Szerkesztés alatt, 561 Kb, 2016-04-28 08:25:57)
ba0a0d154edccccd79240c8b59e6d8b340f726afa2700f81a108415a06313d06
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
stokol.pmh16050210450_1462182593.pdf (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2016-05-02 11:49:53)
476e46656a1e2c457462e832b92d96960964da8022d7fb7cd2fa4a07b944d16c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_varosi_sportkor_tokol_egyesulet_1_1461824797.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-28 08:26:37)
b22e5fa0145ad7e3b9dc6c0d71f27b73e7081a5eb3e9701c88cbe6b05f815410
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_1462204042.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:47:22) 39b7207bb07397d7c6d5a0d96f1dd285f07fb2e18c51352bc2e1bd090bc698f8
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
tulajdonosihozzajarulas_1480069623.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2016-11-25 11:27:03)
e99ff27f7e33aca2f064eefe414d75efd4fa6acf29c82dd3b73711fefdfd777e
nyilatkozat_1462204031.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:47:11) 39b7207bb07397d7c6d5a0d96f1dd285f07fb2e18c51352bc2e1bd090bc698f8
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
sportpalyahaszonkolcsonszerzodes_1480069083.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-11-25 11:18:03)
52194a5f41a0364fa60d7a7b58b370d44cf0c6b939d3bec879b78ba5ae066317
nyilatkozat_1462204012.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:46:52) 39b7207bb07397d7c6d5a0d96f1dd285f07fb2e18c51352bc2e1bd090bc698f8
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
nyilatkozat_1462204023.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:47:03) 39b7207bb07397d7c6d5a0d96f1dd285f07fb2e18c51352bc2e1bd090bc698f8
sportpalyatulajdonlap_1480060191.pdf (Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2016-11-25 08:49:51)
238c5ce9a2a26f97f6ae2e1c82753293c88065091712cafc4ee0e655b1e19c55
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
sportfelszerelesajanlat2_1480060253.jpg (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2016-11-25 08:50:53)
05fa66d4abb5f1011d310663efa3004b6e8881b4a78a387ef35a2e7b7151c746
oltozopadajanlat_1480060261.pdf (Hiánypótlás melléklet, 238 Kb, 2016-11-25 08:51:01)
1c3e0dc45a568c509a58eacf96419cbcbd91fbaeae856d04047f1c905df5fe43
tokol_1480060320.docx (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2016-11-25 08:52:00) 2f6e774518e37b0171bbd4f1c6d44ab7346e963177a69991bcdd836f0a13e846
varosisportkortokolarajanlat_1462204662.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:57:42)
0bc47f83e530d0e4cc3a7da8a1902833b420dbe4cd256bc3bbd77d4920ed6a48
defibrillatorajanlat_1480060227.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-11-25 08:50:27)
3a3a486bc538a288909bb2ccaaf83d91687641a4e5c65f98c5fa3ea8f9f834cf
homlokzatszigeteleskoltsegbecsles_1480060235.pdf (Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2016-11-25 08:50:35)
e2c97e7ad408851f9869cabd7395d2840bdc59fb283b5ce949e6f3336f861f20
kazanhazkorszerusiteskoltsegbecsl_1480060241.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2016-11-25 08:50:41)
4d17e9f531ff4551e18c408c6037cabf2dd534307c8c6845310bc27f42c15cbd
sportfelszerelesajanlat_1480060248.jpg (Hiánypótlás melléklet, 234 Kb, 2016-11-25 08:50:48)
63820bf26e42d019ac1cb7939d24baa4db2a3c4637e279d955f0007d2c636342
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
nyilaszarokcserejearajnlat_1480068692.pdf (Hiánypótlás melléklet, 131 Kb, 2016-11-25 11:11:32)
159931928d4d471cbeb550a0e0bccd60ccbf86333fbee368fc1fef030ac98d62
nyilatkozat_1462203574.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 17:39:34) 39b7207bb07397d7c6d5a0d96f1dd285f07fb2e18c51352bc2e1bd090bc698f8
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