
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Szent István Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Szent István SE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBI/B

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

Adószám  18252862-2-43

Bankszámlaszám  11709002-20124410-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1095  Helység  Budapest

Út / utca  Mester  Házszám  56-58.

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1095  Helység  Budapest

Út / utca  Mester  Házszám  56-58.

Telefon  +36 30 757 99 92  Fax  +36 30 757 99 2

Honlap  http://szisekezi.gportal.hu/  E-mail cím  g4boglas@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Nagyné Horváth Márta

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 757 99 62  E-mail cím  nagyne.marta@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bognár László +36 30 757 99 92 g4boglas@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Építő Csarnok Építők SC ÉSC Vagyonkezelő Kft. 20 Felk. és versenyeztetés

Patonyi László Sportcsarnok Fővárosi Önkormányzat KLIK Budapest 6 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2004-11-19

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-11-19

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 0 MFt 0 MFt 25 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3 MFt 3 MFt 10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 42 MFt 98 MFt 800 MFt

Egyéb támogatás 5 MFt 5 MFt 40 MFt

Összesen 50 MFt 106 MFt 875 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 9 MFt 9 MFt 50 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 1,2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 10,2 MFt 10,5 MFt 15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 29 MFt 30 MFt 50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,5 MFt 0,6 MFt 1 MFt

Összesen 49,9 MFt 51,3 MFt 118 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 48,8 MFt 73,8 MFt 102,7 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 1,2 MFt 2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

14 648 068 Ft 292 961 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

13 257 814 Ft 265 156 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 58 000 058 Ft 1 160 000 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:

Szent István SE alapfeladatának az utánpótlásképzést tartja megalakulása óta. Az irányadó koncepciónk az volt, hogy a vidéki gyerekeket beiskolázzunk és kollégiumi
ellátást biztosítunk nekik. Ennek köszönhető, hogy a nálunk kézilabdázó gyerekek több mint 90%-a vidéki. A Szent István Sportegyesület 2015/2016-es
sportfejlesztési programjában hasonlóan a korábbi támogatási időszakokban benyújtott sportfejlesztési programjában megfogalmazottakhoz egy olyan struktúra
megvalósítását kívánja folytatni, ahol a megfelelő szakemberállomány, és létesítmény feltételek rendelkezésre állásának biztosításával lehetőségünk nyílhat a Magyar
Nemzeti Bajnokság I/B. osztályában szereplő felnőtt csapatunk eredményességének növelésére úgy, hogy kizárólag utánpótláskorú játékosokat foglalkoztatunk
Célunk az utánpótlás-nevelés tekintetében a legnagyobb feladatunknak azt tekintjük, hogy az utánpótlás-csapatainknál folytatott szakmai és közösségi munka
színvonalának növelésével olyan alternatívát kívánunk nyújtani a fiatalok számára, amely egyrészt aktivizálja őket a sport területén, másrészt a sportágak közötti
választás során a kézilabdázás irányába tereli döntésüket. Ezen célok eléréséhez a látvány-csapatsportok támogatása következtében jelentkező plusz források
kihasználásával az első lépéseket már megtettük, de ahhoz, hogy valóban el is érjük ezeket a célokat a folyamatosság biztosítása szükséges. Ezen folyamatosságot
kívánjuk biztosítani a 2015/2016-ös támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program megvalósításával. Tárgyi eszköz beruházások: A Szent István SE
sportfejlesztési programjában egy olyan egység megteremtését tűzte ki célul, amelyben a megfelelő szakmai munka mellet biztosítani tudjuk a Sportegyesület
játékosainak és dolgozóinak azokat az infrastrukturális és tárgyi eszköz feltételeket, amelyek segítségével megfelelő, biztonságos és a XXI. század követelményeit is
kielégítő környezetben készülhetnek és versenyezhetnek, ezáltal minimálisra csökkentve a külső negatív környezeti hatásokat. A megfelelő tárgyi eszköz ellátottság a
szakmai szempontokon túl a Sportegyesület fenntartható működtetését is kell, hogy szolgálja. Éppen ezért fontosnak tartjuk olyan beszerzések megvalósítását is a
társasági adókedvezmények sportcélú felhasználása nyújtotta plusz forrásokból, amelyek segítségével csökkenthetőek a Sportegyesület kiadásai, racionalizálhatóak
a költségei. 

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

Terveink között szerepel egy a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő bruttó 935 186 602 forint értékű sportcsarnok felépítése. A
sportcsarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására, energetikai és gépészeti megoldások alkalmazásával. A
sportcsarnok elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas arra, hogy az utánpótlás nevelés városi, sőt térségi centrumává váljon. Jelenleg nincs a térségben olyan
komplex létesítmény, amely képes lenne e célok támogatására. Sőt, a belváros környékén nincs is talán lehetőség arra, hogy egy ekkora és ilyen komplexumot létre
lehessen hozni. A csarnok a TAO törvénynek megfelelően a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal kötött megállapodás értelmében a délelőtti
órákban biztosítani tudja a mindennapos testnevelésórákhoz szükséges helyszínt is. A sportcsarnok tervezése során külön figyelmet fordítunk: • a
mozgáskorlátozottak kulturált bejutására és elhelyezésére, az akadálymentesítésre, • a biztonságos és kényelmes sportolás ás versenyzés feltételeinek biztosítására,
• az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítására (öltözők, vizes blokk, pályaborítás, stb.) • a szövetség és az IHF által
megkövetelt technikai feltételek biztosítására, • a kulturált és biztonságos parkolási lehetőségének megteremtésére, annak ellenére, hogy az ingatlan
tömegközlekedéssel a város talán egyik legjobban megközelíthető helyszíne. Az ingatlan részletes műszaki terveit és költségkalkulációját mellékeljük, egy úttal
jelezzük, hogy mind a Tao forrást biztosító gazdasági társaságok, mind pedig az önerő rendelkezésre állása biztosított egyesületünknél! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2015.07.15-
2016.06.30. Edzőtábor 2015.07.01-2016.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2015.07.01-2016.06.30. Bajnokságban való részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Tornák,
kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2015.08.01-2016.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2015.08.01-2016.06.30. Elméleti
képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2015.07.01-2016.06.30. 

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

A korábban beadott sportfejlesztési programoknak köszönhetően elkezdtük felszerelni a játékosainkat mezekkel, melegítőkkel. Ennek a folytatását szeretnénk
továbbvinni. A szakemberek munkáját végre normálisan tudjuk díjazni nem úgy, mint a korábbi években. A terembérlésnél időben tudjuk kifizetni a
kötelezettségünket, nem kell hónapokat csúsznunk vele. Az utánpótlásképzésben plusz két szakember dolgozik, egyelőre társadalmi munkában, akiknek az a
feladata, hogy az általános iskolákból hozzánk irányítsák a tehetségeket. Illetve, hogy több gyermeket vegyenek rá a mindennapos mozgásra. Szeretnénk az egyre
többek által elismert színvonalas munkánkat továbbra is ezen, vagy még jobb szinten továbbfolytatni. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • Az
egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által tehetségek felismerése településünk és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban. o Gyermekek
megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása. o Részt kívánunk
vállalni a mindennapos testnevelés bevezetésében és a megvalósításában i. • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának
növelése. • Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzése. • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi
elismerésben való részesítése. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o sporteszközök, sportfelszerelések
vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára o pályabérleti díjak biztosítása o csoportos utazás biztosítása • A játékosok megfelelő egészségi állapotához
és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére. • Saját
rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása. • Évente 1 edzőtábort szervezése minden igazolt játékosunk részvételével. A
fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékossá nevelhessük. Ugyanakkor legalább ilyen
fontos a fiatalok megnyerése a sportnak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk, akiknek elsődlegesen a
sport jelentse a mindennapokat. Az elmúlt évben nagy sikerrel rendeztük meg az OTP Leány Serdülő Vándorkupát, amelyet folytatni szeretnénk. 

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

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával
az egyesület előkelő helyet vívhat ki a régió egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer
javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését,
amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. A program egyetlen kockázata, hogy a kiváló lehetőségeknek köszönhetően a megnövekedett létszámot nem a
megfelelő infrastruktúrával fogjuk tudni ellátni, de ebben nyilvánvalóan segítségünkre lehet ez az új támogatási forma.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

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

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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszközök

Busz (20 fős) db 1 20 486 370
Ft

20 486 370 Ft

20 486 370 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Busz (20 fős) A csapatok személyszállítási költségei nagyban csökkennének egy saját busz beszerzésével.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

14 208 626 Ft 146 481 Ft 292 961 Ft 14 648 068 Ft 6 277 744 Ft 20 779 331 Ft 20 925 812 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)

TEB Tervezési költség 2015-07-01 2015-09-25 2015-09-25 18 542 000 Ft

18 542 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Tervezési költség 1095
Budapest IX. Ker.
Lenhossék u.
4-6.

37736/1 A csarnok engedélyes tervének elkészítése céljából szükséges.

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. 12 860 080 Ft 132 578 Ft 265 156 Ft 13 257 814 Ft 5 681 920
Ft

18 807 156 Ft 18 939 734 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 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 0 0 0 Nincs

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U13 10 4 1 Országos

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő 9 9 1 Országos

Ifjúsági 0 0 0 Országos

Junior 25 10 2 Országos

Összesen 44 23 4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 60 19 758 Ft 1 185 480 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 300 565 Ft 169 500 Ft

Sportfelszerelés kabát db 60 19 758 Ft 1 185 480 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 60 14 113 Ft 846 780 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 60 19 758 Ft 1 185 480 Ft

Sporteszköz labda db 90 5 645 Ft 508 050 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 120 5 645 Ft 677 400 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 120 4 516 Ft 541 920 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 60 8 468 Ft 508 080 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 60 2 823 Ft 169 380 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 60 2 823 Ft 169 380 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 180 1 129 Ft 203 220 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 6 8 468 Ft 50 808 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 18 6 774 Ft 121 932 Ft

Sportfelszerelés papucs pár 60 2 823 Ft 169 380 Ft

Sportfelszerelés labdazsák db 2 5 645 Ft 11 290 Ft

Sportfelszerelés wax doboz 20 5 081 Ft 101 620 Ft

Sporteszköz labdapumpa db 2 1 694 Ft 3 388 Ft

Sporteszköz kulacs (1L) db 60 282 Ft 16 920 Ft

Sporteszköz fitness labda db 10 8 468 Ft 84 680 Ft

Sporteszköz gumiszalagok db 30 2 823 Ft 84 690 Ft

Sporteszköz TRX db 3 28 226 Ft 84 678 Ft

Sporteszköz Dyner párna db 30 5 645 Ft 169 350 Ft

Sporteszköz nehezített kézilabda db 20 5 645 Ft 112 900 Ft

Sporteszköz kapuháló db 2 33 871 Ft 67 742 Ft

Sportfelszerelés sál db 60 1 129 Ft 67 740 Ft

Sportfelszerelés sapka db 60 1 411 Ft 84 660 Ft

Sportfelszerelés kesztyű pár 60 1 976 Ft 118 560 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 60 5 645 Ft 338 700 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet db 60 7 903 Ft 474 180 Ft

Sportfelszerelés védőfelszerelés db 60 8 468 Ft 508 080 Ft

Sportfelszerelés széldzseki alsó-felső (nemzeti) db 60 28 226 Ft 1 693 560 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 60 2 823 Ft 169 380 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
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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 szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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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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)

292 961 Ft 292 961 Ft 146 481 Ft 439 442 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 265 156 Ft 265 156 Ft 132 578 Ft 397 734 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 160 000 Ft 1 160 001 Ft 580 001 Ft 1 740 001 Ft

Összesen 2 577 176 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 feladatainak 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 feladatainak 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 feladatainak végrehajtása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2015. 12. 14.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Nagyné Horváth Márta (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2015. 12. 14.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály 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)

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

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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: Budapest, 2015. 12. 14.
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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 5 6 20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 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 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

ifjúsági 13 15 15%

serdülő 13 15 15%

junior 29 32 10%
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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 27 068 706 Ft 279 059 Ft 558 117 Ft 27 905 882 Ft 11 959 664 Ft 39 586 487 Ft 39 865 546 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 208 626 Ft 146 481 Ft 292 961 Ft 14 648 068 Ft 6 277 744 Ft 20 779 331 Ft 20 925 812 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 860 080 Ft 132 578 Ft 265 156 Ft 13 257 814 Ft 5 681 920 Ft 18 807 156 Ft 18 939 734 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

56 260 057 Ft 580 001 Ft 1 160 000 Ft 58 000 058 Ft 6 444 451 Ft 63 864 508 Ft 64 444 509 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 83 328 763 Ft 859 060 Ft 1 718 117 Ft 85 905 940 Ft 18 404 115 Ft 103 450 995
Ft

104 310 055 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 (84 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

sztistv__nse_al____r__si_1429718428.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-22 18:00:28)
94f973fed7c5176e2b224b9aa29b01d45a0b7b6cc6640f9f6b09f6d58138cdfa

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

csarnok_fenntartasiesbevetelisza_1430215537.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-28 12:05:37)
34a58e1ee6a46a29a9ebfb96cb1e6b2063ff2a41291f08b71c4a27ad12759e92

doc_1448977935.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:52:15) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611788.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:23:08) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

A beruházás finanszírozási terve és forrása

doc_1448977912.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:51:52) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430215851.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 12:10:51) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611771.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:22:51) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

csarnok_fenntartasiesbevetelisza_1430215542.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-28 12:05:42)
34a58e1ee6a46a29a9ebfb96cb1e6b2063ff2a41291f08b71c4a27ad12759e92

doc_1448977928.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:52:08) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611783.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:23:03) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

csarnok_fenntartasiesbevetelisza_1430215558.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-28 12:05:58)
34a58e1ee6a46a29a9ebfb96cb1e6b2063ff2a41291f08b71c4a27ad12759e92

doc_1448977919.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:51:59) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611776.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:22:56) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Egyéb dokumentumok

nyilatkozat_csarnoklemondas_1448977580.pdf Hiánypótlás melléklet, 369 Kb, 2015-12-01 14:46:20)
17378cb5ec6967091fd02f86d191dca9b352f9bf5139d39a0d363912d8478bb5

vwcrafterbusz20fos_20150416_1430215_1448977788.pdf Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2015-12-01 14:49:48)
537f058efddde857a7b3f309fc8b423fdd4731863347c56b5b8c0cd14007abbf

szerzodes1_1448977803.jpg Hiánypótlás melléklet, 203 Kb, 2015-12-01 14:50:03) d25d104377c618eb5890269423bed86ddf88c7fbd09f2c657be66428cd446b39

szerzodes2_1448977811.jpg Hiánypótlás melléklet, 219 Kb, 2015-12-01 14:50:11) b45950e73d363b316d5c063fe7cf5eac9657cd6ae99f4838712744ca70c654f5

szerzodes3_1448977817.jpg Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2015-12-01 14:50:17) 762bec9cd509cc034c2422a98f7d4dd65f6d8d3331c9b8863630b612bec3c650

szerzodes4_1448977822.jpg Hiánypótlás melléklet, 170 Kb, 2015-12-01 14:50:22) b9d7e24d7727cf63cdde29258535a7cd8c68e8f55225cc709315e12731d5e3e3

szerzodes1_1430215768.jpg Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2015-04-28 12:09:28) d25d104377c618eb5890269423bed86ddf88c7fbd09f2c657be66428cd446b39

szerzodes2_1430215773.jpg Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2015-04-28 12:09:33) b45950e73d363b316d5c063fe7cf5eac9657cd6ae99f4838712744ca70c654f5

szerzodes3_1430215778.jpg Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2015-04-28 12:09:38) 762bec9cd509cc034c2422a98f7d4dd65f6d8d3331c9b8863630b612bec3c650

szerzodes4_1430215782.jpg Szerkesztés alatt, 170 Kb, 2015-04-28 12:09:42) b9d7e24d7727cf63cdde29258535a7cd8c68e8f55225cc709315e12731d5e3e3

vwcrafterbusz20fos_20150416_1430215804.pdf Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2015-04-28 12:10:04)
537f058efddde857a7b3f309fc8b423fdd4731863347c56b5b8c0cd14007abbf

szallas_1429720166.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-22 18:29:26) 1f164d99d4c50397db5200e71299532a78bcfd519bd773e8a28230bddb14f9e2

1_1438606823.pdf Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2015-08-03 15:00:23) 800fcf308c1e62ae41078bd40e45d11807a9b0e81535e79202122d33a00fa09d

2_1438606827.pdf Hiánypótlás melléklet, 48 Kb, 2015-08-03 15:00:27) ad15961076a89348883a1ab49e262cf7ae5dbcefed9130c81db840fce08afa41

3_1438606831.pdf Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2015-08-03 15:00:31) 5f45191e972ecb062d43e6cadc8f87db3ebe0980a37507fee2d6e3ba24a2d4bf

4_1438606835.pdf Hiánypótlás melléklet, 83 Kb, 2015-08-03 15:00:35) c492fba9b27fd0e0e62720b0a6584acb63cc766a72fbd4af5282ab5845acf772

5_1438606839.pdf Hiánypótlás melléklet, 173 Kb, 2015-08-03 15:00:39) cb0de7c994d7d128b511d3d05e401d26a6a933e80e4979c25d28fc77fba41232

6_1438606844.pdf Hiánypótlás melléklet, 333 Kb, 2015-08-03 15:00:44) 1a9238920a75d1d36dd01710a078cbecdc38445dad2e67f6876dec2a7a70f255

7_1438606849.pdf Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-08-03 15:00:49) eeadb0de7a991a0429b9d046ac3706dbcb8855274d03eaba9ffc57a7e5754b07

8_1438606853.pdf Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2015-08-03 15:00:53) 2c3123e7e18249474d300ac89ad39d519c57ddb7371c0e03cbfdb3bfc08c15ad

9_1438606857.pdf Hiánypótlás melléklet, 21 Kb, 2015-08-03 15:00:57) 8ef630454b3d01fe5d7d2a06b191f64365049769ba9333b96a468e4c974846b7

meghatalmazas_1438606862.pdf Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2015-08-03 15:01:02)
3ff03c1e0b3510598b0e9bda3a092f314512f3b08978d901ffea2b1071731bed

Nyilvántartó hatóság igazolása

vegzes2.1_1429718405.jpg Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2015-04-22 18:00:05) 41d97dfb1d27f93f4177c50fd0e035616a29a8c3df98bc8406734cedea04b55b

vegzes2.2_1429718410.jpg Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2015-04-22 18:00:10) e238514d44f0b65fe87fbaee2204ecc4cd4227d03e2b0c776b0b6e0afe0dffce

1_1438611630.pdf Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2015-08-03 16:20:30) 800fcf308c1e62ae41078bd40e45d11807a9b0e81535e79202122d33a00fa09d

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

bef_1430227594.pdf Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-28 15:26:34) 78b7c7f20fc062c8802ed7bfb7a221dd6dc438d347c5cb88f97a97f37c805930

Köztartozásmentes adózó
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1_szent_istvan_sportegyesulet_18252_1429718439.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-22 18:00:39)
2a8ec3c48c33731ad1c26bbdd11ad5c119ad1a38c7b358efe25e8f96ad20b98e

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nev_1429720141.pdf Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2015-04-22 18:29:01) 5cd5cf8b889f4d0b1652c373ecd18a47ffb3a3977b2b7700040755b5c06c9227

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

rend_1429720133.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-22 18:28:53) 705c2c2f2db76c32c818a39969a8de533e8d9ef4da51bb3f6b048289c04fd877

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

doc_1448977892.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:51:32) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430215841.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 12:10:41) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611745.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:22:25) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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

doc_1448977884.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:51:24) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430215834.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 12:10:34) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611740.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:22:20) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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...

doc_1448977866.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:51:06) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

engedelyklik1_1430215733.jpg Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2015-04-28 12:08:53) d0e1346bd282f9aad01af3fc08c85a2fdcbd34f6f10d1c971f5c1a4725dcbe9b

engedelyklik2_1430215738.jpg Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2015-04-28 12:08:58) 8e9ad5c5d18a7ff89f0025d140bff3e554fc8500a6b2d6bb3f25f99ad160e233

doc_1438611727.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:22:07) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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

tulajdonilap1_1430215511.jpg Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2015-04-28 12:05:11) e6750e3634d702f5f95275ec8f36f58ce32dff85f9ac2ba5ba0dc575a7956b88

tulajdonilap2_1430215516.jpg Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2015-04-28 12:05:16) 27dfc0514b74185e6c44f3e36cdf9d8b4eb6635f1cdf533f37b29d9656fd6cfd

doc_1448977874.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:51:14) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611733.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:22:13) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

doc_1448977858.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-12-01 14:50:58) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430215825.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 12:10:25) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611713.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:21:53) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1438611720.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-08-03 16:22:00) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

gepeszetktsgbecsles2015.04.25ar_1430215676.xls Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2015-04-28 12:07:56)
0411bdd21f5dd8971e12475ce539d42fb6636a4e667e6f8c721300733f0f73db

koltsv.foossz_1430215685.pdf Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2015-04-28 12:08:05) 3954eff203b24f00199e04d70d71dba4b0a53a62a90926e16feba112f7421f13
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