
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Sportiskola

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  23494341-2-03

Bankszámlaszám  10918001-00000091-91050009

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6100  Helység  Kiskunfélegyháza

Út / utca  Kossuth Lajos utca  Házszám  35

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6100  Helység  Kiskunfélegyháza

Út / utca  Kossuth Lajos utca  Házszám  35

Telefon  +36 70 456 54 05  Fax  -

Honlap  http://www.ftsi.hu/  E-mail cím  katonaa57@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Katona Andor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 456 54 05  E-mail cím  katonaa57@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Katona Andor +36 70 456 54 05 katonaa57@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

KÉSZ Aréna Városi
Sportcsarnok

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata

Kiskun Szabadidő és Sport
Kft.

6 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-08-29

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-08-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 1 MFt 4 MFt 4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 13 MFt 15 MFt 18 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 19 MFt 24 MFt 40 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 33 MFt 43 MFt 62 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 15 MFt 21 MFt 40 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 3 MFt 5 MFt

Anyagköltség 2 MFt 3 MFt 4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 5 MFt 5 MFt 5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 3 MFt 5 MFt

Összesen 27 MFt 35 MFt 59 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 21 MFt 30 MFt 40 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 3 MFt 6 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 773 604 Ft 15 472 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

286 006 Ft 5 720 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 601 078 Ft 212 022 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 28 942 677 Ft 578 853 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 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 2015/2016-os verseny évaddal a kiskunfélegyházi kosárlabdázás életében egy új időszámítás kezdődik. A két legjelentősebb résztvevője a három részre szakadt
városi kosárlabda sportnak összefogott az utánpótlás nevelés tekintetében. Az FTSI mint az önkormányzat utánpótlást nevelő egyesülete valamint a Kiskunfélegyházi
Kosárlabdázók Clubja az előbbi anyagi erejével biztosítja az önerőt – az utóbbi szakmai felkészültségével az FTSI keretén belül együttesen koncentrál a jövő
nemzedék kosárlabda sportjára. Ezen kezdeményezés mentén a harmadik résztvevő edzői és versenyzői is a 2014/2015-ös verseny évad végén csatlakoznak a jövő
építéséhez. Az új kosárlabdázást támogató városi koncepció elnyerte a lakosság támogatását, és ismét egy egyesület felé terelődik a figyelem minden részt vevő
örömére. 

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

A létszámában fejlődő sportág igényli a kosárlabda teremsportra alkalmas létesítményeket. Megkezdődött a város elhanyagolt tornatermeinek kosárlabdázásra újra
alkalmassá tétele. Sok évtizedes adósságokat kell pótolnunk. TAO pályázatunk lényeges eleme, városunk egyetlen gimnáziumának a Móra Ferenc Gimnázium
tornatermének linóleum burkolat helyetti parkettázása. A parkettázáson túl palánkok mai játékigényeknek megfelelő cseréje, rugós gyűrűk felszerelése, oldal palánkok
elhelyezése és ezek járulékos munkái sok évre lehetővé teszik a középiskolás korú gyermekek kosárlabdás nevelését. Az iskola a következő évekre elkötelezte
magát, hogy testnevelés tantervében a kosárlabdázás kiemelt helyet kap. Testnevelői vállalták, hogy az FTSI-vel együttműködve emelt szinten oktatják a kosárlabda
alapjait. Így nem csak az egyesületi munka kerül a mainál jobb helyzetbe, hanem a tömegsport bázis is lényegesen megnő. Lehetőség nyílik amatőr szinten is
középiskolás bajnokság lehetséges helyszínéül a Móra Ferenc Gimnázium tornatermére építeni. A beruházás megvalósításának várható időpontja 2016.07.01. és
2016.08.15. között. Az önkormányzat e felújítási munka önerejét mint az egyesület alapítója, tulajdonosa vállalta. Helyi vállalkozások már jelezték a TAO-n keresztüli
támogatást, felismerve a sportág és általában véve a sportfejlesztés társadalomra gyakorolt pozitív hatását. A Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja példa értékűen
mutatta be a Batthyány Lajos Általános Iskola balesetveszélyes parkettájának cseréjével, hogy hogyan tehető egy tornaterem alkalmassá ismét korszerű
sportmunkára és egyben ezzel össztársadalmi értéket is produkál. A terem átadása a napokban megtörténik. Az FTSI ezt a megkezdett utat folytatja 2015/2016-os
verseny évadban a Móra Ferenc Gimnázium termének vonatkozásában. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A személyi jellegű kifizetések időtartama: folyamatos 2015.07.01-től vezetők 2015.09.01-től edzők Kifizetés: 2016.01.01-től A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett
ideje: 2016.07.01. – 2016.08.15. (edző terem felújítás, a II. pontban leírtak alapján) nyári szünetben Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz,
sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015.09.01-től folyamatosan Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: folyamatosan
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan Rendezési, felkészítési, képzési
költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan Edzőtáborozás tervezett
ideje: 2015.08. hó és 2016.07. hó Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2016.01.01-től 

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 fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKOSZ koncepciójához. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: Új pályán: stratégiai célok
2012-2016 Kiskunfélegyházán a kosárlabda már ma is a legnépszerűbb teremsport, folyamatosan növekvő utánpótlás létszámmal. A hangsúlyt a jövőben a létszámi
fejlődés mellett a minőségre kell fektetnünk. Az újra egységessé vált városi kosárlabda sport koncepció mentén szakmailag tervezhetővé és szervezhetővé válik a
kosárlabdás nevelés. Folytatjuk a kis iskolásoknál a Dobd a kosárba programot, valamint átvesszük az FTSI-be a szintén már működő Dávid Kornél nevével
fémjelzett kosár programot. Az FTSI-ben koncentrálódó kosárlabda utánpótlás csapatainak száma a 2015/2016-os verseny időszakban 12-re emelkedik, mellettük 8
edző dolgozik, kiknek az egyesület lehetővé teszi a folyamatos továbbképzést és igyekszik áldozatos munkájukat méltóképpen anyagilag honorálni. Mint említettük az
előző pontban, képzett pedagógusok és képzett kosárlabda edzők végzik különböző korcsoportokban az edzés munkát. Célunk a sportág megszerettetése és minél
eredményesebb versenyeztetés. Testben és lélekben egészséges ifjúság felnevelése kik nem mellesleg jó tanulók és jó sportolók is. Ahhoz, hogy ehhez a
szakemberektől függő terveket megvalósíthassuk, edzőink folyamatos fejlődését képzéseken biztosítjuk, melyre minden évben komoly tételeket számolunk
költségvetésünkből. Kidolgoztuk edzőink munkaköri leírását melynek mentén figyelünk sportolóink etikai fejlődésére is. A szülőkkel való kapcsolat nagyon fontos
számunkra, hiszen a nevelésben mindkét félnek megvan a maga szerepe. Korosztályos pedagógiai képzéseket is tervezünk tartani edzőinknek. Versenyek – ahol
elindulunk Országos és megyei szervezésű MKOSZ-es versenyeken kívánjuk versenyeztetni utánpótlás korosztályú csapatainkat. Az amatőr kosárlabdázás erősítése
településünkön Az FTSI folytatja a város kosárlabdázásának hagyományait és részt vesz az idén 25. alkalommal megrendezésre kerülő decemberi 24 órás
kosárlabda rendezvény szervezésében, ahol kicsiktől a seniorokig 30-35 csapata nevez majd várhatóan és két pályán a városi sportcsarnokban ünneplik a
kosárlabdát. Utánpótlás nevelő egyesületünk részt vesz az ország egyik legnagyobb senior tornájának szervezésében is, minden év tavaszán, valamint Streetball
rendezvényeken évközben. Megállapodásunk van a város iskoláival, hogy nyári szünetben a szabadtéri kosárlabda pályákat a fiatalok számára elérhetővé teszik. 

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

Egyesületünk költségvetésében fontos szerepet kapott, hogy versenyző fiataljainkat a város kosárlabdás hagyományaihoz méltóan egységes megjelenéssel ruházzuk
fel. Így az egyesület gondoskodik versenyzői sportfelszereléséről, az edzéseken használatos sporteszközökről, minden fiatal részére nélkülözhetetlen és kötelező a
sportorvosi vizsgálat, melyen túl egészségügyi programunk keretében külön figyelmet fordítunk a fejlődő szervezet ortopédiai vizsgálatára, valamint szemészeti
vizsgálatára. Egyesületünkben a tagsági díj részét képezi a baleset biztosítás, mely mind az egyesület, mind a versenyzők, mind a szülők, mind pedig a szponzorok
számára megnyugtató. Fontosnak tartjuk az FTSI-ben oktatási programunkat megvalósítani, mely az egyesület az iskola a szülők között jön létre. Az egyesület
tájékoztatja versenyzőink sport teljesítményeiről, eredményeiről, edzés látogatottságáról, sport fegyelméről az iskolát és versenyzőink szüleit. Az iskola tájékoztatja a
szülők mellett az egyesületet is az iskolai teljesítményről, nehézségekről. A szülő tájékoztatja az iskolát, sportegyesületet a családot érintő fontos változásokról és
besegít a fellépő problémák verseny és a tanulmányi munka javításában. A pedagógus az edző és a szülő együttes nevelő munkája eredménye egy testben és
lélekben egészséges fiatal felnevelése. Egy olyan egyesület létrehozása, működtetése a feladat ahol, jól felkészült szakemberek együttes munkája olyan vonzó
feltételeket teremt, mely megérinti a kosárlabdát mint sportágat szerető fiatalokat illetve családokat. Az FTSI olyan sportolókat akar nevelni, ahol a fiatal sokkal többet
kap mint játék tudást, mert közben jobb emberré is válik. Különbséget tud majd tenni jó és rossz között, elviseli a vereséget, és etikusan tud örülni a győzelemnek.
Tiszteli szüleit, sportvezetőit, edzőit, tanárait, sporttársait, ellenfeleit és közben készül az életre. Az aktív sport után a seniorok között le vezet majd hozza unokáját
kosarazni. Tevékenykedik edzőként vagy baráti kör tagként. Támogatja volt egyesületét és a város sportkultúráját.

be/SFPHPM01-04235/2015/MKOSZ

2015-10-22 11:08 4 / 22



Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Gazdasági vezető Középfokú Megbízási 160 12 100 000 Ft 27 000 Ft 1 524 000 Ft

160 12 100 000 Ft 27 000 Ft 1 524 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Gazdasági vezető Az egyesület gazdasági feladatait végzi el.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

750 396 Ft 7 736 Ft 15 472 Ft 773 604 Ft 773 604 Ft 1 539 472 Ft 1 547 208 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Weboldal fejlesztés db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

400 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Weboldal fejlesztés Weboldalunk folyamatos korszerűsítése miatt kell.

Laptop Megnövekedett adminisztrációs feladatok.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

277 426 Ft 2 860 Ft 5 720 Ft 286 006 Ft 122 574 Ft 405 720 Ft 408 580 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEF Tornaterem felújítás 2015-07-01 2015-08-31 2015-09-02 14 826 364 Ft

14 826 364 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Tornaterem felújítás 6100
Kiskunfélegyháza
Kossuth Lajos utca
9

5061 Elhanyagolt, régi tornaterem parkettázása indokolt.

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

Nem

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

Igen

2015/16 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. 10 283 045 Ft 106 011 Ft 212 022 Ft 10 601 078 Ft 4 543 319
Ft

15 038 386 Ft 15 144 397 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 25 25 2 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U14 10 10 0 Nincs

U16 8 8 1 Megyei

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 43 43 3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Melegítő szett 90 15 000 Ft 1 350 000 Ft

Sportfelszerelés Póló db 120 2 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés Bemelegítő mez db 120 4 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés Kosárlabda mez és nadrág szett 90 10 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés Táska db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz Labda edzésre db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

Sporteszköz Kosárlabda mérkőzésre db 5 20 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés Megkülönböztető trikó db 10 1 000 Ft 10 000 Ft

Sporteszköz Koordinációs eszközök db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz Ugráló kötél db 100 500 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz Labdaháló db 10 1 000 Ft 10 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sport-
szakember
beosztása

Sportszakember
neve

2014/15 idény
működősi engedély

száma

Koro. Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb Iványi Ferenc 0 U11,
U14,
U16

Megbízási 140 12 100 000 Ft 28 500 Ft 1 542 000 Ft

Vezető edző Simon Zoltán 20142594001 U11,
U14,
U16

Megbízási 140 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft

Vezető edző Szabó Csaba 20142403002 U11,
U14,
U16

Megbízási 80 12 75 000 Ft 21 375 Ft 1 156 500 Ft

Edző Rádi Dezső 20143146001 U11 Megbízási 96 10 110 000 Ft 31 350 Ft 1 413 500 Ft

Edző Kurucz István 0 U11,
U14,
U16

Megbízási 80 12 100 000 Ft 28 500 Ft 1 542 000 Ft

Edző Nádasdi József 20143134001 U11 Megbízási 96 10 110 000 Ft 31 350 Ft 1 413 500 Ft

Edző Siber Rita 20142992002 U14 Megbízási 48 10 55 000 Ft 15 675 Ft 706 750 Ft

Edző Bertalan Márta 20143064001 U16 Megbízási 48 10 55 000 Ft 15 675 Ft 706 750 Ft

Edző Seres Ildikó 0 U11 Megbízási 48 10 55 000 Ft 15 675 Ft 706 750 Ft

Egyéb Szabó Csabáné 0 U11,
U14,
U16

Megbízási 160 12 175 000 Ft 49 875 Ft 2 698 500 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 720 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 5 000 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 14 970 250 Ft

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

Összesen 31 290 250 Ft

2015/16 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)

28 074 397 Ft 289 427 Ft 578 853 Ft 28 942 677 Ft 3 215 853 Ft 31 869 103 Ft 32 158 530 Ft
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Általános Képzés

2015/16 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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 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
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 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
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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

be/SFPHPM01-04235/2015/MKOSZ

2015-10-22 11:08 13 / 22



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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 15 472 Ft 15 472 Ft 7 736 Ft 23 208 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 720 Ft 5 720 Ft 2 860 Ft 8 580 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 212 022 Ft 212 022 Ft 106 011 Ft 318 033 Ft

Utánpótlás-nevelés 578 853 Ft 578 854 Ft 289 427 Ft 868 280 Ft

Összesen 1 218 101 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű 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
(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.

Utánpótlás-nevelés 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.
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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: Kiskunfélegyháza, 2015. 10. 22.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Katona Andor (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 a jogszabályban meghatározott 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. 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: Kiskunfélegyháza, 2015. 10. 22.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2015. 10. 22.
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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 2 8 300%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 8 300%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 341 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 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 8 18 125%

U15 fő 10 18 80%

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 750 396 Ft 7 736 Ft 15 472 Ft 773 604 Ft 773 604 Ft 1 539 472 Ft 1 547 208 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 10 560 471 Ft 108 871 Ft 217 742 Ft 10 887 084 Ft 4 665 893 Ft 15 444 106 Ft 15 552 977 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

277 426 Ft 2 860 Ft 5 720 Ft 286 006 Ft 122 574 Ft 405 720 Ft 408 580 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

10 283 045 Ft 106 011 Ft 212 022 Ft 10 601 078 Ft 4 543 319 Ft 15 038 386 Ft 15 144 397 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

28 074 397 Ft 289 427 Ft 578 853 Ft 28 942 677 Ft 3 215 853 Ft 31 869 103 Ft 32 158 530 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 39 385 264 Ft 406 034 Ft 812 067 Ft 40 603 365 Ft 8 655 350 Ft 48 852 681 Ft 49 258 715 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (32 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicimpld_1430074828.pdf Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2015-04-26 21:00:28) 762f449e04292dcf2924f5f3092e78b3c35a494ebb9a06d78004fc4fe8fc25f0

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

nem_relevans_1430259874.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 00:24:34) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

dok_1442223835.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2015-09-14 11:43:55) 4e277dca93a96a4a9ebc44a395e2eaeeefb480b4973bb710cb2f9b6b914069a1

A beruházás finanszírozási terve és forrása

dok_1442223873.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2015-09-14 11:44:33) 4e277dca93a96a4a9ebc44a395e2eaeeefb480b4973bb710cb2f9b6b914069a1

nem_relevans_1430259927.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 00:25:27) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok_1442223848.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2015-09-14 11:44:08) 4e277dca93a96a4a9ebc44a395e2eaeeefb480b4973bb710cb2f9b6b914069a1

nem_relevans_1430259903.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 00:25:03) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

nem_relevans_1430259887.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 00:24:47) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

dok_1442223860.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2015-09-14 11:44:20) 4e277dca93a96a4a9ebc44a395e2eaeeefb480b4973bb710cb2f9b6b914069a1

Egyéb dokumentumok

afa_nyilatkozat_1442222724.pdf Hiánypótlás melléklet, 464 Kb, 2015-09-14 11:25:24)
62673a40295ce0a9427965af77e1347db568ff8dc0b5221db0dfb25637930dc1

arajanlat_feluj_1442222727.pdf Hiánypótlás melléklet, 864 Kb, 2015-09-14 11:25:27)
7e7b8f5f753e6b187f5c2958c65708c41ab99e5c522fa503a155e336b5c1c116

cegkivonat0901_1442222731.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-09-14 11:25:31)
3d4497894ddca013d6f5745c653b25660a4d811338a3529043ff5d5e6829d230

nyilatkozat_mfg_1442222735.pdf Hiánypótlás melléklet, 343 Kb, 2015-09-14 11:25:35)
15bfeada211388cfb45cbb57d6d62474f585692bb6be3af05a13721648d63e6d

nyilatkozat_onresz_1442222740.pdf Hiánypótlás melléklet, 744 Kb, 2015-09-14 11:25:40)
447de393807675ab5d9468d1e544d799dbf0a90605573a8df7d5dc849c9ef3bc

onkormanyzati_hat_1442222744.pdf Hiánypótlás melléklet, 632 Kb, 2015-09-14 11:25:44)
32d31fba715267d9b6135422c933d657b90616e178c80bd49ac0f78837ed328a

tulajdonosi_hozza_1442222747.pdf Hiánypótlás melléklet, 543 Kb, 2015-09-14 11:25:47)
39521eb046bdfe679b0d3ec4ebbb0ec8fca645ab1f78ebcdd781d0d8fb0dac99

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegkivonat0901_1442222833.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-09-14 11:27:13)
3d4497894ddca013d6f5745c653b25660a4d811338a3529043ff5d5e6829d230

cegkivonat-1_1430074817.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-26 21:00:17) c3f12fc3188c42b4f3cd0752a574d36ac272425606debcc213cd28bc7779099c

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

kozig_dij_kosar_15_16_1430145261.pdf Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2015-04-27 16:34:21)
c58d89a75bb2d2453b30e5801960ec7c86865119a615ac6e23e66af886ecfb31

Köztartozásmentes adózó

navigazolas04_1430074840.pdf Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2015-04-26 21:00:40) 05e203d7c299844238b873ee88199475c5ce010b58ecd2748a4950f4cbf69768

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozatnemepitesiengedelyko_1430259821.pdf Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2015-04-29 00:23:41)
2c39eceb380b20b3d182026ac5b8764258f6d8006c0fab2b7fd9fd4c4ca9a98d

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

nyilatkozatnemepitesiengedelyko_1430224289.pdf Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2015-04-28 14:31:29)
2c39eceb380b20b3d182026ac5b8764258f6d8006c0fab2b7fd9fd4c4ca9a98d

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...

pmtulajdonosinyilatkozat2015_1430224264.pdf Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2015-04-28 14:31:04)
9e5f3a87d07b506770a549a8fda6343e04e5de2856c952c4cd3b6fb796f6bb99

pmtulajdonosinyilatkozat2015-1_1430224300.pdf Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2015-04-28 14:31:40)
a1950542e2b1901fab8e38aadc7015d57cfef36d438fb7bbeb5f504117155850

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

hitelestulajdonilap2015mfg_1430224235.pdf Szerkesztés alatt, 580 Kb, 2015-04-28 14:30:35)
136cc59f424f647db027e13d39730c6a951d4cd4b994cc1395205dbf2674eabc

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

nem_relevans_1430259760.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 00:22:40) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226
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tulajdonosi_hozza_1442222856.pdf Hiánypótlás melléklet, 543 Kb, 2015-09-14 11:27:36)
39521eb046bdfe679b0d3ec4ebbb0ec8fca645ab1f78ebcdd781d0d8fb0dac99

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

mfgftsiajanlat2015_1430248646.pdf Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2015-04-28 21:17:26)
68cbdc4fee80901d2a83be9ccb53b93b5330c98bdfa57de91b638203b9b99702

mfgkoltsegvetes2015_1430248653.pdf Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2015-04-28 21:17:33)
93ffc62db5e3135f71c985809f3f1970184516b32ca9528b28b8862762aa09d2

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

mfgkoltsegvetes2015_1430259832.pdf Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2015-04-29 00:23:52)
93ffc62db5e3135f71c985809f3f1970184516b32ca9528b28b8862762aa09d2

mfgftsiajanlat2015_1430259838.pdf Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2015-04-29 00:23:58)
68cbdc4fee80901d2a83be9ccb53b93b5330c98bdfa57de91b638203b9b99702

dok_1442223927.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2015-09-14 11:45:27) 4e277dca93a96a4a9ebc44a395e2eaeeefb480b4973bb710cb2f9b6b914069a1

be/SFPHPM01-04235/2015/MKOSZ

2015-10-22 11:08 22 / 22


