
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Fertőmenti Sport Club Hegykő

A kérelmező szervezet rövidített neve  FSC Hegykő

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  737

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19882163-1-08

Bankszámlaszám  59100607-10010268-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9437  Város  Hegykő

Közterület neve  Iskola  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9437  Város  Hegykő

Közterület neve  Iskola  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 99 376 512  Fax  -

Honlap  www.hegyko.hu  E-mail cím  kommerlingfenster@hotmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tencz Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 824 36 18  E-mail cím  kommerlingfenster@hotmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tencz Károly +36 20 824 36 18 kommerlingfenster@hotmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 30 MFt 4 MFt 28 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 67,44 MFt 5,3 MFt 50 MFt

Egyéb támogatás 1,5 MFt 0,5 MFt 0,3 MFt

Összesen 99,94 MFt 10,8 MFt 79,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3 MFt 3 MFt 4,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,6 MFt 0,6 MFt 2,2 MFt

Anyagköltség 2,5 MFt 1,5 MFt 1,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,6 MFt 1,6 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,7 MFt 0,1 MFt 67 MFt

Összesen 8,4 MFt 6,8 MFt 78,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 7 MFt 6 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,6 MFt 0,6 MFt 2,2 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)

3 207 712 Ft 64 154 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

37 113 068 Ft 742 262 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 660 000 Ft 133 200 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Fertőmenti Sport Club szervezésében évek óta ovi-foci működik. A téli időszakban a tornateremben, tavasztól őszig a futballpályán. Próbáljuk minél hamarabb a
gyermekek életmódjába illeszteni a labdarúgást. Jelenleg egy 100 x 60 méteres élőfüves pályán edzenek a fiatalok. Rendelkezünk továbbá egy, 20 x 40 méteres
műfüves pályával is. Az öltözők és a szociális helyiségek – ideiglenes - konténeres megoldással vannak biztosítva. A fejlesztési céljaink előzménye a település
önkormányzata által 2011-ben jóváhagyott sportfejlesztési program, amely az évekkel korábban jóváhagyott, területet érintő sportfejlesztési koncepciót figyelembe
véve készült. Ennek a koncepciónak a megvalósítását egyöntetűen támogatta a Fertő-táj Világörökség Tervtanácsa is. A községben található termálvíznek
köszönhetően jelentős turisztikai forgalmat bonyolít le a település az év 365 napján, így egy mindent igényt kielégítő sporttelep kialakításával a turizmus (főleg a
sportturizmus, valamint a szabadidő turizmus) még nagyobb hangsúlyt kaphatna. A létesítmény nem csak a labdarúgást tudná kiszolgálni, hanem egyéb sportok,
sportrendezvények helyszíne is lehetne. 

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

A 2014/15. évi TAO programban sikeresen pályáztunk egy új öltözőépület megépítésére. A hosszabbítás során sikerült begyűjteni a szükséges TAO támogatásokat,
az önkormányzat pedig biztosítja a kellő önerőt hozzá. Ennek eredményeképpen úgy tűnik, hogy sikerül megvalósítanunk a beruházást, mely óriási mérföldkő lenne
az egyesület életében. Az idei TAO programunkban szeretnénk pályázni öltözőberendezésekre is, hogy az új öltöző színvonalának megfelelően tudjuk berendezni az
építményt. Ezen kívül egy edzőpálya építését is szeretnénk megvalósítani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projektet a 2016/17 évadra tervezzük. Az egyesület sportfejlesztési programjának legfontosabb eleme a helyi és a térségben élő gyermekek egészséges életmódra
való nevelése a labdarúgás sportág által. A körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat, a nézőszám emelkedésével
a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének növekedésével tovább erősítheti a program által megteremtett labdarúgó bázis presztízsét és szakmai színvonalát.
Nem utolsó sorban jeleznénk pályázatunknak azt az el nem elhanyagolható aspektusát, mely abban mutatkozik meg, hogy az ország valamennyi labdarúgásban
érintett csapata kiválóan tudná használni azon lehetőségeinket (gyógyvíz, gyógykezelés, edzőtábor stb.), melyek ez által nyílnának, illetve a turizmushoz kapcsolódó
tömegsport igényeket igazán nagy tömegek számára tennénk elérhetővé. A létrejövő sportinfrastruktúra a meglévő, gyógyvizes termálfürdő, valamint a szálláshelyek
kapacitásait és lehetőségeit kihasználva, mind a nyári, mind a téli időszakban edzőtáborok helyszínéül szolgálhat. Településünk és egyesületünk egy új „községi
modell” kialakítására törekszik, melyben összefogást alakít ki a község vezetése, a sport, a turizmus és az idegenforgalom területén. Egyesületünk egyik fellegvárává
kívánja kinőni magát a kistérség, ezen túl a megye és a régió utánpótlás labdarúgásában. 

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 kiemelt céljai: - A környékbeli ügyes gyerekek összefogása, és a mozogni vágyó fiatalok képzése, ezzel hozzá segítve őket a feljebb lépés
lehetőségéhez (MLSZ stratégia: Népszerűsítés, Tömegbázis növelés, Bozsik Program) - A magyar labdarúgó sport folyamatos és eredményes szintű utánpótlás
bázisaként (hosszú távú tervként akadémiaként) tevékenykedni megyénkben, valamint Győr és Sopron nevelő egyesülete lenni. MLSZ stratégia: Utánpótlás nevelés
– tehetségkutatás) - Szakemberek képzése által megvalósulható minőségi fejlesztés az utánpótlás és a későbbiekben a felnőtt csapatnál is. (MLSZ stratégia:
Szakemberképzés) - A futball sportág népszerűsítése, nevelő hatásainak kiaknázása (MLSZ stratégia: Szabadidős labdarúgás) Bozsik program keretében a
gyerekeknek a labdarúgás által nem csak az egészségmegőrzésükben, hasznos szabadidő tevékenységük eltöltésében játszunk szerepet, hanem az edzések,
versenyek által olyan csapatokat szeretnénk kialakítani, mely szakmailag, minőségileg jelentős utánpótlásbázist képeznek magasabb korosztályú csapataink
számára. Céljaink eléréséhez olyan magas színvonalú szakmai munka szükséges az edzéseken és versenyeken, melyek biztosításához szükségünk van: - a
meglévő sportpálya fejlesztésére, átépítésére, bővítésére az edzések és a helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához (MLSZ stratégia: Pályák,
grundok létesítése) - sporteszközök, sportfelszerelések biztosítása a korosztályos csapatok számára; - megfelelő szakképzettségű és szakmai tudással és
végzettséggel rendelkező edzőgárda biztosítása a megnövekedett létszámú gyermekek és az utánpótlásban versenyzők számára; - illetve a csapatok utazási
feltételeinek javítása, és ezáltal minél több versenyre, kupára való elutazás lehetőségének biztosítása. 

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

Nagyon fontos szempont a tömegesítés, hogy minél több gyermek kezdjen sportolni, futballozni a községből, az agglomerációból és a régióból. Ez komoly feladat és
felelősség egyben, de mindenképpen közhasznúság is az egészséges életmód kialakítása érdekében a fiataloknál. Tömegsport központtá válhatunk az ország olyan
szegmensében, ahol hosszú távon biztosított a kialakított infrastruktúra gazdaságos hasznosítása és fenntartása. Gazdasági fellendülést hozhat a fejlesztés úgy az
egyesületnek, mint a községnek az elkövetkezendő években, akár már rövidtávon is. Kockázata a projektnek: Gyakorlatilag minimálisak a kockázatok. A támogatások
rendelkezésre állnak, az igények napi szinten jelentkeznek a kihasználtság tekintetében, gyermekeink száma folyamatosan növekszik, a település vezetősége
elkötelezett a fejlesztés mellett. Amiatt, hogy nem csak a településen élőkre, hanem a környező településekről érkezőkre is számítunk (hiszen egy ilyen, tervezett
infrastruktúra megvalósítása vonzani fogja a gyermekeket) együttműködési megállapodásokat kötöttünk és kötünk a jövőben más labdarúgó egyesületekkel.
Programunk sikerére tekintettel vettük magunknak azt a bátorságot, hogy megkeressük a környék vállalkozóit és az önkormányzatunk hathatós támogatásával egy
olyan sikertörténetet alapozzunk meg, melyet kizárólag saját forrásból csak több évtized alatt érnénk el. Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a sikeres pályázati eljárást
követően nagyon rövid idő alatt egy példaértékű fejlesztést hajtunk végre, melyre nem csak településünk, hanem országunk is büszke lehet.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

fűkasza db 1 214 220 Ft 214 220 Ft

Berendezési
eszköz

mosógép db 2 297 999 Ft 595 998 Ft

Berendezési
eszköz

szárítógép db 1 259 999 Ft 259 999 Ft

Berendezési
eszköz

öltözőberendezés szett 1 2 570 000
Ft

2 570 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 2 359 537 Ft 719 074 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 2 63 462 Ft 126 924 Ft

4 486 215 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

fűkasza A fűnyírótraktorral nem hozzáférhető területeket egy fűkaszával szeretnénk karbantartani.

mosógép A csapatok felszereléseinek tisztán tartásáért szeretnénk beszerezni 2 db elöltöltős mosógépet. Az épülő öltöző új
szertárhelyiségébe szeretnénk tenni.

szárítógép A csapatok felszereléseinek tisztán tartásáért szeretnénk beszerezni egy hőszivattyús szárítógépet. Az épülő öltöző új
szertárhelyiségébe szeretnénk tenni.

öltözőberendezés A bútorok az új öltözőkbe kerülnének a kérelem 19. oldalán csatolt alaprajz alapján.

kapu 7x2 méter 2 db nagyméretű talajhüvelyes alumínium kaput szeretnénk beszerezni 120x100 mm oválprofil kapukerettel.

kapuháló 7x2 méter A beszerzendő 2 db kapuhoz megfelelő minőségű hálókat is szeretnénk vásárolni.

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)

3 111 481 Ft 32 077 Ft 64 154 Ft 3 207 712 Ft 1 374 734 Ft 4 550 369 Ft 4 582 446 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

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

Pályaépítés nagy edzőpálya építés 2016-07-01 2017-06-30 2017-06-30 51 905 276
Ft

51 905 276
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

nagy edzőpálya építés A csatolt helyszínrajzon még műfüvesnek van tervezve az edzőpálya, amit élőfüvesre szeretnénk kialakítani ugyan ott és azon a
helyen. Az edzőpálya létesítése magába foglalja öntözőrendszer kiépítését, labdafogó háló létesítését, és világítás kiépítését is.
Ezt a kérelem 19. oldalán csatolt árajánlat részletesen tartalmazza.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pályaépítés nagy
edzőpálya
építés

Edzőterület 9437
Hegykő
hrsz
553

553 Egyéb

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?

Igen

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. 35 999 675 Ft 371 131 Ft 742 262 Ft 37 113 068 Ft 15 905 601
Ft

52 647 538 Ft 53 018 669 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 MG Zrt-FSC HEGYKŐ U19 26 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 SZABADNAPOS U16 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 FSC HEGYKŐ U14 6 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 7 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 6 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 Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-11621/2016/MLSZ

2016-11-17 14:00 11 / 23



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

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

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

Sportfelszerelés mez garnitúra db 40 11 203 Ft 448 120 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 40 1 120 Ft 44 800 Ft

Sportfelszerelés kapus felszerelés szett 3 7 469 Ft 22 407 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 3 7 469 Ft 22 407 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 40 3 734 Ft 149 360 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 5 18 672 Ft 93 360 Ft

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

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

Vitamin vitamincsomag db 20 7 469 Ft 149 380 Ft

Vitamin izotóniás ital csom 20 3 734 Ft 74 680 Ft

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

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

Sportcsarnok bérleti díj Sportcsarnok 1 494 Ft 30 4 179 280 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Sportcsarnok bérleti díj Csapataink téli felkészülését szolgálja.

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 TANC1307-00351 Normál 110 12 97 094 Ft 27 186 Ft 1 491 364 Ft

Edző 8079 Normál 50 12 40 332 Ft 11 293 Ft 619 500 Ft

Edző 2146 Normál 50 12 40 332 Ft 11 293 Ft 619 500 Ft

Edző TANC1501-01505 Normál 40 12 22 406 Ft 6 274 Ft 344 156 Ft

Egyéb Szertáros Normál 60 12 40 332 Ft 11 293 Ft 619 500 Ft

Egyéb UP szakágvezető Normál 60 12 40 332 Ft 11 293 Ft 619 500 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Szertáros Az utánpótlás csapat felszereléseinek tárolásáért és karbantartásáért felel.

UP szakágvezető OKJ-s sportedzői képesítéssel rendelkező szakember, aki az utánpótlás-csapatokkal kapcsolatas ügyeket, egyéb teendőket
végzi. Meccskere történő utazások megszervezése, igazolások rendben tartása, és egyéb az utánpótlás csapatok életéhez
kapcsolódó feladatok ellátása.
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1307-00351 MLSZ Grassroots
C

U19 6 26

TANC1307-00351 MLSZ Grassroots
C

U16 6 16

8079 MLSZ D U7 4 7

2146 UEFA B U11 4 16

2146 UEFA B U13 4 6

2146 UEFA B U14 6 6

TANC1501-01505 MLSZ Grassroots
C

U9 4 15

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 780 454 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 224 060 Ft

Személyszállítási költségek 597 505 Ft

Nevezési költségek 59 750 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 112 032 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 179 280 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 933 601 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 313 518 Ft

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

Összesen 7 200 200 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)

6 460 200 Ft 66 600 Ft 133 200 Ft 6 660 000 Ft 740 000 Ft 7 333 400 Ft 7 400 000 Ft
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Általános Képzés

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

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

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
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

64 154 Ft 64 154 Ft 32 077 Ft 96 231 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 742 262 Ft 742 261 Ft 371 131 Ft 1 113 393 Ft

Utánpótlás-nevelés 133 200 Ft 133 200 Ft 66 600 Ft 199 800 Ft

Összesen 939 616 Ft  1 409 424 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Hegykő, 2016. 11. 17.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tencz Károly (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: Hegykő, 2016. 11. 17.
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Hegykő, 2016. 11. 17.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 39 111 156 Ft 403 208 Ft 806 416 Ft 40 320 780 Ft 17 280 335 Ft 57 197 907 Ft 57 601 115 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 111 481 Ft 32 077 Ft 64 154 Ft 3 207 712 Ft 1 374 734 Ft 4 550 369 Ft 4 582 446 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

35 999 675 Ft 371 131 Ft 742 262 Ft 37 113 068 Ft 15 905 601 Ft 52 647 538 Ft 53 018 669 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 460 200 Ft 66 600 Ft 133 200 Ft 6 660 000 Ft 740 000 Ft 7 333 400 Ft 7 400 000 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 45 571 356 Ft 469 808 Ft 939 616 Ft 46 980 780 Ft 18 020 335 Ft 64 531 307 Ft 65 001 115 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 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)

alairasicimpeldany002.jp_1461759526.jpg (Szerkesztés alatt, 891 Kb, 2016-04-27 14:18:46)
0aaeb28ea79b57392414c05b2cad4d62c6f0c4f11bde9916083307d68dfdd9bd

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

dok1_1461924733.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-29 12:12:13) c77e660ca4f800cc3e5afaad0a29cf935e01fc176ea12d07525de5dbdfd2e236

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok1_1461924739.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-29 12:12:19) c77e660ca4f800cc3e5afaad0a29cf935e01fc176ea12d07525de5dbdfd2e236

Egyéb dokumentumok

edzopalyahelye001_1461759588.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 14:19:48)
7305a6664ae7e72a480637d79307f1fd8105553f6dc9801e33c1b8b745277cda

edzopalyahelye003_1461759598.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 14:19:58) 207a9c72edff8fed075d1b6c31daf83f2a8e9e512f7d6beaa952c9d2b6943134

butorajanlat.jp_1461759634.jpg (Szerkesztés alatt, 800 Kb, 2016-04-27 14:20:34) c906125cdc7c17838868eee4a5ad3d1a237f8277b685115069a21bac8d8f7e84

oltozobutor_1461759640.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 14:20:40) 200b73ac8b83312c8f9a5e67532f7ebf55d048676b2e29687863a917056637c4

euronicsajanlat.jp_1461759646.jpg (Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2016-04-27 14:20:46)
273a7cb6e08ad91776c3953295526e6d6a57436d641dc4bdcefea1626db85f81

stihlfs31fukasza_1461759653.docx (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-04-27 14:20:53) ab0af9d4999da7c7ee2267837361f6c81844c17059327017fac76cb9efd0006b

plastoboajanlat.jp_1461759662.jpg (Szerkesztés alatt, 851 Kb, 2016-04-27 14:21:02) 657aa2acdff376b764f2d982c4094a24e9919e9d212d22f64361397fa89bc6fc

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

torvenyszekiuj-1.jp_1461759514.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 14:18:34)
6c96ca96a04b6f352c40428aad0919f485e17c2e62a5d5ca8748cccab8b568c6

torvenyszekiuj-2.jp_1461759518.jpg (Szerkesztés alatt, 654 Kb, 2016-04-27 14:18:38)
2b5df1a0730f127e2493d2d523750afe41eb4529261a5c8c2ceeba32fc7dd040

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

befiz.jp_1461924602.jpg (Szerkesztés alatt, 833 Kb, 2016-04-29 12:10:02) 03e0a2a556984c8d694f8154e002b4cfcb89d81f4e7caa249eb6832bc6575efc

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

adoigazolas.jp_1461759536.jpg (Szerkesztés alatt, 879 Kb, 2016-04-27 14:18:56) 2541da0a9a95fc1ccf5c086f6a46087f3088dc952d27687b3a26718fa8d8fa10

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nem_epitesi_engedelyes_nyilatkozat_1461930954.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2016-04-29 13:55:54)
c58760498715b127fb668b4bfbd708517c6833bd35affd4bdbe1539b24465adc

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

nem_epitesi_engedelyes_nyilatkozat_1461930928.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2016-04-29 13:55:28)
c58760498715b127fb668b4bfbd708517c6833bd35affd4bdbe1539b24465adc

fsc_hegyko_hp_tulajdonosi_nyilatkoz_1472454339.pdf (Hiánypótlás melléklet, 106 Kb, 2016-08-29 09:05:39)
82fa6c2988c5cbee61e64a86a42903d98b593c6293ad3af97d27294ddbd51e17

kerelem.jp_1461924543.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 12:09:03) d1c8bd0f167777ebf5776630a7538ccb4fb274a3879564c3345e2d41ffc9c8fa

hozzajarulasi_1461924717.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2016-04-29 12:11:57) fe474c888eb7bde014a39f4e2061b55f493c989e011c333d74b57d90589d9661

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

dok1_1461930972.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-29 13:56:12) c77e660ca4f800cc3e5afaad0a29cf935e01fc176ea12d07525de5dbdfd2e236

fsc_hegyko_hp_tulajdonosi_nyilatkoz_1472454368.pdf (Hiánypótlás melléklet, 106 Kb, 2016-08-29 09:06:08)
82fa6c2988c5cbee61e64a86a42903d98b593c6293ad3af97d27294ddbd51e17

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

553hrsztulajdonil._1461924533.jpg (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2016-04-29 12:08:53)
f724f4aca9b492827a8c7463b07b6d9948530526ff161e4990200525b121752e

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

masolateredetijeajanlat_1461759562.xls (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2016-04-27 14:19:22)
ba85831f0fbe4806f3662ba6aeadb905004ae4a9b6df8b928e306e9bcbff2962

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

e_00helysznrajz-a_1461759569.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2016-04-27 14:19:29)
f4d8988e29a8239a03af0f9062b1331d873632b812e21d24d92992721303d5c6

e_01alaprajz-a_1461759620.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-27 14:20:20) c2abaf651475d6a356821d5ea86710152b28e71bb9a1dfd1cccdf0f6c1023da1
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