
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  905

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  Bozsik program

Adószám  19921354-1-10

Bankszámlaszám  61600018-10000623-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3346  Város  Bélapátfalva

Közterület neve  Sport  Közterület jellege  út

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3346  Város  Bélapátfalva

Közterület neve  Sport  Közterület jellege  út

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 207 30 38  Fax  

Honlap  www.belapatfalva.hu  E-mail cím  kalcitbf@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Ferencz Dénes

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 207 30 38  E-mail cím  kalcitbf@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Enikő +36 30 622 62 32 eniko.szabo@senicon.hu

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 1,5 MFt 1 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0,3 MFt 0,4 MFt 0,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,8 MFt 2 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 14,2 MFt 7,4 MFt 20 MFt

Egyéb támogatás 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 19,8 MFt 12,8 MFt 25,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2 MFt 3 MFt 9 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1,3 MFt 1 MFt

Anyagköltség 0,8 MFt 0,6 MFt 5,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4,5 MFt 3 MFt 7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 11,5 MFt 2,5 MFt 3 MFt

Összesen 19,8 MFt 10,4 MFt 25,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 10 MFt 10 MFt 16,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 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)

1 015 313 Ft 20 306 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 868 290 Ft 77 366 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 400 007 Ft 168 000 Ft

Általános képzés 253 807 Ft 5 076 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

Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesu ̈let 1930-ban alakult. A Bélapátfalvai "Építők" néven ismert csapat 1995. évig meghatározó szereplője volt a régió megyei első
osztályú bajnokságának, valamint egykor az NB III-ban meghatározó csapatnak számított. Az ezt követő tíz - tizenkét év gazdasági eseményei megpecsételték az
egyesu ̈let sorsát. A cementgyár bezárása és a gazdasági válság következményei rányomták bélyegu ̈ket a sportéletre is, a színvonal folyamatosan romlott a
pénzeszközök csökkenése és emiatt a technikai feltételek romlása, hiánya miatt. A családok romló anyagi lehetőségei és az egyesu ̈let elégtelen pénzu ̈gyi helyzete
miatt folyamatosan csökkent az igazolt játékosok létszáma. A TAO támogatási rendszer segítségével a megmaradt sportolói létszám megtartását, növekedését
céloztuk meg megfelelő szakmai és infrastrukturális színvonal biztosítása mellett. Az elmúlt években elnyert támogatások segítségével folyamatosan igyekszu ̈nk
javítani a színvonalas labdarúgáshoz elengedhetetlen feltételeket. Az elmúlt években megvalósult az öltözőépu ̈let részleges felújítása (falak, vizesblokkok,
nyílászárók), a szennyvízelvezetés modernizálása, beu ̈zemeltu ̈k a pályavilágítást. A tavalyi évben megtörtént a pálya öntözőrendszerének kialakítása. A
támogatásokból beszereztu ̈k az oktatáshoz, edzéshez és versenyzéshez elengedhetetlen kellékeket, edzőtáborokat szerveztu ̈nk, képeztu ̈k edzőinket és igyekeztu ̈nk
minél több tornára eljutni. A fejlesztéseknek köszönhetően már látható a javulás csapataink eredményeiben is. A megyei bajnokságban élmezőnyben szerepelnek
utánpótlás csapataink, az utánpótlás tornákon pedig általában az első két hely valamelyikét szereztu ̈k meg. 

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

A 2015/16-os pályázatunkban benyújtottuk a gyakorlópályánk felújítási tervét 11,15 millió forint értékben (felületcsere), melyből 5 millió forint került jóváhagyásra. A
tételt a 2016/17-es időszakra hosszabbítani fogjuk, és a még nem jóváhagyott fennmaradó összegre ismételten benyújtjuk igényünket. A felújítást "félig" nincs értelme
elvégezni, önerőből viszont a fennmaradó költséget sajnos nem tudjuk fedezni. Ha idén jóváhagyásra kerül, akkor a felújítás második ütemével együtt megvalósulhat
a gyakorlópálya megfelelő kialakítása, szintezéssel, dréncsövezéssel, füvesítéssel. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az utánpótlás neveléshez tervezett költségeket az év folyamán folyamatosan, a felmeru ̈lő igényekhez igazodva kívánjuk felhasználni. A gyakorlópálya felületjavítását
2017. elején, a támogatási összegek rendelkezésre állását követően fogjuk kivitelezni. 

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

Sportfejlesztési programunk elsődleges célja továbbra is a tömegbázis növelése valamint megfelelő színvonalú és minőségű edzés és infrastruktúra biztosítása a
helyi és a környékbeli gyermekek számára. Lehetőséget kívánunk biztosítani a rosszabb anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek is a színvonalas
sportoláshoz, hiszen sokan azt sem engedhetik meg maguknak, hogy megfelelő futballcipőt vegyenek gyermeku ̈knek, mely elengedhetetlen a séru ̈lések,
lábdeformitások megelőzése miatt, nemhogy edzőtáborba ku ̈ldjék őket. Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően nagyban javulnak az edzésköru ̈lmények,
kiemelt hangsúlyt kap a játékosok, szurkolók és a felszerelések biztonsága is. A korábban beadott sportfejlesztési programunkra építve, azt kiegészítve,
továbbfejlesztve nyújtjuk be pályázatunkat. Megtartunk minden olyan elemet, mely elengedhetetlen a fejlődéshez, melyet hasznosnak tartunk a játékosok
képzéséhez, egészségu ̈k megőrzéséhez és persze a csapat összekovácsolásához. Olyan felszereléseket kívánunk beszerezni, melyekből jelenleg hiányt
szenvedu ̈nk, illetve melyek előreláthatóan rövid időn belu ̈l elhasználódnak, selejtezésre keru ̈lnek. Nagy sikert arattak edzőtáboraink, ezek a legjobb alkalmak a csapat
építésére, összekovácsolására, valamint egymás megismerésére. Ilyenkor előjönnek olyanproblémák is, melyek a napi rövidebb edzéseknél nem láthatóak, így az
edzők még hatékonyabban tudják fejleszteni a gyermekek képességeit, segíthetik személyiségu ̈k fejlődését, visszajelzést adhatnak a szu ̈lőknek. 

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

A gazdaságilag nehéz helyzetben lévő régiókban, mint Bélapátfalván és környékén nagyon fontos a szabadidő kellemes eltöltésére kínált lehetőségek
népszerűsítése. Így nagyban kiku ̈szöbölhető mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály körében, hogy magányukban, elkeseredettségu ̈kben az alkohol rabjai
legyenek, esetleg drogok használatával próbálják problémáikat, a bennu ̈k felgyu ̈lemlett stresszt oldani. Sportolóként is és szurkolóként is egy közösség részei
lehetnek, tartozhatnak valahova, mely elengedhetetlen a mai világban. A rendszeres sporttevékenység folytatása fontos szerepet játszik a gyermekek fizikális és
mentális fejlődésében. A futballozó gyermekek könnyebben beilleszkednek a társadalomba, kialakul bennu ̈k a felelősség érzet, a csapatmunkára való képesség, az
odafigyelés társaikra. Gazdasági szempontból fontos megemlíteni, hogy a fejlesztésekkel térségi vállalkozókat bízunk meg, így a környék bevételeit növelju ̈k, hiszen
az általuk fizetett adók egy része a helyi önkormányzathoz megy, bevételu ̈ket is javarészt itt költik el. Kockázatként kell említenem, hogy sajnos sok vállalkozás nincs
tisztában a látvány-csapatsportok TAO terhére történő támogatásának lehetőségével, így elég nehézkes a támogatási szerződések megkötése. Bár leszerződött
közreműködő partneru ̈nk részletesen tájékoztatja őket, a szerződések aláírása sajnos gyakran elmarad. A nagy fejlődési terveket pedig nehéz támogatás nélku ̈l
megvalósítani. Igyekszu ̈nk annyira megszilárdítani sportolói és szurkolói bázisunkat, hogy a befolyó tagdíjakból és a sportolókon, szurkolókon keresztu ̈l elérhető
szponzori támogatásokból az egyesu ̈let hosszútávon fenn tudja tartani a színvonalas működéshez szu ̈kséges feltételeket.
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 599 440
Ft

1 198 880 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) nm 240 660 Ft 158 400 Ft

Pályatartozék nagykapu háló pár 2 17 754 Ft 35 508 Ft

Pályatartozék kapu háló 3x2m pár 2 3 776 Ft 7 552 Ft

Pályatartozék kapu háló 5x2m pár 2 9 824 Ft 19 648 Ft

1 419 988 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

cserepad (nem beépített) pályánkhoz nem rendelkezünk cserepaddal

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

pályánkhoz szeretnénk labdafogó hálót felszerelni, biztonsági szempontból.

nagykapu háló pályánkhoz a kapukra szeretnénk hálót venni.

kapu háló 3x2m pályánkhoz a kapukra szeretnénk hálót venni.

kapu háló 5x2m pályánkhoz a kapukra szeretnénk hálót venni.

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)

984 854 Ft 10 153 Ft 20 306 Ft 1 015 313 Ft 435 134 Ft 1 440 294 Ft 1 450 447 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 műfüves kispálya építés 2017-03-01 2017-03-31 2017-04-03 5 410 080
Ft

5 410 080
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

műfüves kispálya építés Gyakorlópályánk felújítását terveztük a 2015/16-os évben, de sajnos a terület egy részét vissza kell adnunk az
Önkormányzatnak, így módosított, kisebb helyszínen új pálya építésére kell változtatni eredeti felújítási tervünket. A 2015/16-os
hosszabbításra kerülő beruházásunkat műfüves kispálya építésre módosítjuk, 2016/17-es pályázatunkban pedig az építési
költségek fennmaradó részére kérünk jóváhagyást, hogy meg tudjuk valósítani a műfüves kispálya építését.

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 műfüves
kispálya
építés

Kicsi mf.p. 3346
Bélapátfalva
Sport 
3

966 850 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2016/17 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. 3 752 241 Ft 38 683 Ft 77 366 Ft 3 868 290 Ft 1 657 839
Ft

5 487 446 Ft 5 526 129 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 BÉLAPÁTFALVAI SKE U19 23 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 BÉLAPÁTFALVAI SKE U16 20 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 BÉLAPÁTFALVAI SKE U14 18 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

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

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 10 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály 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 cipő élőfüves pályához pár 100 5 812 Ft 581 200 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 1 453 Ft 145 300 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 60 1 162 Ft 69 720 Ft

Sportfelszerelés mez és nadrág szett szett 30 4 940 Ft 148 200 Ft

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

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

Gyógyszer sportkrém doboz 50 1 743 Ft 87 150 Ft

Gyógyszer jégzselé doboz 50 1 743 Ft 87 150 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)

Városi Sporttelep Élőfüves pálya 401 Ft 60 10 240 600 Ft

Klikk Egri Járási Tankerület Terme Egyéb 465 Ft 60 4 111 600 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Városi Sporttelep Önkormányzati tulajdon, az egyesület hazai pályája

Klikk Egri Járási Tankerület Terme téli hónapokban használjuk a tornatermet az edzésekhez.

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 7684 EKHO 80 10 58 116 Ft 11 623 Ft 697 392 Ft

Edző 1056 EKHO 80 10 87 174 Ft 17 435 Ft 1 046 088 Ft

Edző 8014 EKHO 80 10 58 116 Ft 11 623 Ft 697 392 Ft

Edző 2799 EKHO 80 10 87 174 Ft 17 435 Ft 1 046 088 Ft

Edző 11 EKHO 80 10 58 116 Ft 11 623 Ft 697 392 Ft

Egyéb pályagondnok Normál 40 12 20 341 Ft 5 695 Ft 312 438 Ft

Egyéb szertáros Normál 30 10 14 529 Ft 4 068 Ft 185 971 Ft

Egyéb technikai vezető Normál 40 12 20 341 Ft 5 695 Ft 312 438 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

pályagondnok A pálya karbantartásához szükségünk van egy állandó gondnokra, aki kezeli a fűnyírást, locsolást, felügyeli a pályát, elvégzi a
karbantartási, javítási munkálatokat, előkészíti a pályát az edzésekhez, mérkőzésekhez.
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

szertáros Feladata az eszközök kezelése, felügyelete, leltározása, nyilvántartása, mosoda kezelése.

technikai vezető Csapatok, edzésidők koordinálása, fejlesztési koncepció kidolgozása, szakképzések figyelése és kezelése, adminisztrációs
feladatok ellátása.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

7684 MLSZ D U7 5 8

7684 MLSZ D U16 15 20

1056 UEFA B U9 10 12

1056 UEFA B U11 10 15

8014 MLSZ D U14 20 18

2799 UEFA B U19 20 23

11 MLSZ C U7 20 9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 944 420 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 174 300 Ft

Személyszállítási költségek 1 162 321 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 290 580 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 352 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 162 321 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 995 199 Ft

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

Összesen 9 081 341 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)

8 148 007 Ft 84 000 Ft 168 000 Ft 8 400 007 Ft 933 334 Ft 9 249 341 Ft 9 333 341 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)

Egyéb 5 500 000 Ft

500 000 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)

246 193 Ft 2 538 Ft 5 076 Ft 253 807 Ft 253 807 Ft 505 076 Ft 507 614 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)

20 306 Ft 20 306 Ft 10 153 Ft 30 459 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 77 366 Ft 77 366 Ft 38 683 Ft 116 049 Ft

Utánpótlás-nevelés 168 000 Ft 168 000 Ft 84 000 Ft 252 000 Ft

Általános képzés 5 076 Ft 5 076 Ft 2 538 Ft 7 614 Ft

Összesen 270 748 Ft  406 122 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- pályázat előkészítés, szükséges anyagok begyűjtése, pályázat írás - EKR kezelése, pályázat kezelés - előrehaladási jelentések készítése -
pályázati tanácsadás, koordináció - támogatási szerződések készítése - támogatási kérelmek készítése - tájékoztatás támogatók részére az
egyesület támogatásával kapcsolatban - záróelszámolás készítése - szükség esetén hosszabbítás, módosítás készítése

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

- pályázat előkészítés, szükséges anyagok begyűjtése, pályázat írás - EKR kezelése, pályázat kezelés - előrehaladási jelentések készítése -
pályázati tanácsadás, koordináció - támogatási szerződések készítése - támogatási kérelmek készítése - tájékoztatás támogatók részére az
egyesület támogatásával kapcsolatban - záróelszámolás készítése - szükség esetén hosszabbítás, módosítás készítése

Utánpótlás-
nevelés

- pályázat előkészítés, szükséges anyagok begyűjtése, pályázat írás - EKR kezelése, pályázat kezelés - előrehaladási jelentések készítése -
pályázati tanácsadás, koordináció - támogatási szerződések készítése - támogatási kérelmek készítése - tájékoztatás támogatók részére az
egyesület támogatásával kapcsolatban - záróelszámolás készítése - szükség esetén hosszabbítás, módosítás készítése

Általános képzé
s

- pályázat előkészítés, szükséges anyagok begyűjtése, pályázat írás - EKR kezelése, pályázat kezelés - előrehaladási jelentések készítése -
pályázati tanácsadás, koordináció
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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: Bélapátfalva, 2016. 12. 08.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Ferencz Dénes (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: Bélapátfalva, 2016. 12. 08.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-10-20 11:42:34
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 17:24:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 17:25:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 22:15:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-10-12 13:21:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 19:58:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-10-20 11:56:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-20 11:47:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 20:11:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 20:11:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 20:14:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 20:56:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 20:57:11

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)

(32 000 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: Bélapátfalva, 2016. 12. 08.
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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 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 3 4 33%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 300 300 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 23 24 4%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 20 21 5%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 18 20 11%

U13 fő 10 11 10%

U7-9-11 fő 35 40 14%
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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 4 737 095 Ft 48 836 Ft 97 672 Ft 4 883 603 Ft 2 092 973 Ft 6 927 740 Ft 6 976 576 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

984 854 Ft 10 153 Ft 20 306 Ft 1 015 313 Ft 435 134 Ft 1 440 294 Ft 1 450 447 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 752 241 Ft 38 683 Ft 77 366 Ft 3 868 290 Ft 1 657 839 Ft 5 487 446 Ft 5 526 129 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 148 007 Ft 84 000 Ft 168 000 Ft 8 400 007 Ft 933 334 Ft 9 249 341 Ft 9 333 341 Ft

Képzés 246 193 Ft 2 538 Ft 5 076 Ft 253 807 Ft 253 807 Ft 505 076 Ft 507 614 Ft

- ebből általános képzés 246 193 Ft 2 538 Ft 5 076 Ft 253 807 Ft 253 807 Ft 505 076 Ft 507 614 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 13 131 295 Ft 135 374 Ft 270 748 Ft 13 537 417 Ft 3 280 114 Ft 16 682 157 Ft 16 817 531 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (23 darab)

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

alairasicimpeldany_1462202693.pdf (Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2016-05-02 17:24:53)
ace2d91ab6dcab9f487d8f88792044eb42f2816e7daff97c09deb9be6334a8b0

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

finanszirozas_1462212692.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-05-02 20:11:32) e4fdf3d592507ce3e04e15ad3c104ac3b4b56d724a52a8db79f14b60e8ed6c90

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositaskihasznaltsag_1462212871.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-05-02 20:14:31)
58881081faeec28a9739cdbc11cc545d6dc73cde8e7cf526d408f6eb2d6c314f

Egyéb dokumentumok

nyilatkozat_szakkepzes_1476271266.pdf (Hiánypótlás melléklet, 10 Mb, 2016-10-12 13:21:06)
a0b4d98c26e92b98098990d31eccea339c01f3be6e6aba2b5ae5d10096ff8921

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

cegkivonat_20160929_1476956554.pdf (Hiánypótlás, 215 Kb, 2016-10-20 11:42:34) 7413f5a6926ed6de674bc3cba6282ef6af6a93592b638c4e99e34bccefb8a5b1

nyilvantartasikivonat1.oldal_1462202640.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 17:24:00)
4beb05ef5bef455469769ccb0559dd8fdd209d51cc5c0778d4797c8ba789b0fe

nyilvantartasikivonat2.oldal_1462202646.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 17:24:06)
2cb934b56e0bf2e175814862c5cd3aa8be711b0096c879bc48f772dc91e34ed8

nyilvantartasikivonat3.oldal_1462202652.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 17:24:12)
6efb4f84134c04aad7c90b32ff915d8e6d7050d4d7c4402ed8aef4e37347c8f3

cegkivonat_20160929_1476179180.pdf (Hiánypótlás melléklet, 215 Kb, 2016-10-11 11:46:20)
7413f5a6926ed6de674bc3cba6282ef6af6a93592b638c4e99e34bccefb8a5b1

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidijkiegeszites_kepzes_1462220157.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2016-05-02 22:15:57)
092092d2e8ce759edf510fce871104d23b3d830e86a72ebfde6935b618a463a2

ig.dijbefizetes_1462202740.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-02 17:25:40) 7ba1af8b951671f8ef98e1f0181fdd3ee5c73b6642921519ceb4bf5744399776

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

bskenav_1462202710.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2016-05-02 17:25:10) 4c7ff631ffed779ebec8770e3d74cbb72b785fa7914a8014276787c42962fd81

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

ep.eng.kot.tev_1462212681.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2016-05-02 20:11:21) 7a535a10f5bc6c98b5b3b320f0db839bf0c18f30247b94b954d651ebc4a46c2d

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

onkormanyzati_hozzajarulo_nyilatkoz_1476956659.pdf (Hiánypótlás, 810 Kb, 2016-10-20 11:44:19)
db241f035c91ced30a20f4b82f95ef480eb1b486bc26963c235908e988cec2cc

belapatfalva_tervezoi_nyilatkoz_1476956817.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2016-10-20 11:46:57)
838d3da9b39828d2fb69e15ec424219ed64a88f8e966ec6d3002876dc9423683

bske_palya_hasznalati_szerzodes_1476956846.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2016-10-20 11:47:26)
f5cceee1590ed271e85f06801f45ad8062b0fa6a372d2cdcb00944b45ecb49e4

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

tulajdonosinyilatkozat_1462211900.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 19:58:20)
990a2fb7c9f4223a2c0038f4e67e2c60ef580ce1f89c39ca14e081d73fda41d8

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

tulajdonilap_1resz_1476957416.pdf (Hiánypótlás, 19 Kb, 2016-10-20 11:56:56) c18a10817b337669082267f249fa6cbb1d25705993c0bf93bfa6a1385e318819

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

arajanlatleiras_1462211705.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2016-05-02 19:55:05) 9e36eb1b60834b36badc3057d9b7e26d071355060ee4f5b3b9b88162c9b89e57

muszakileiras_palyafeluletkiala_1462215400.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-05-02 20:56:40)
2776ba4a2b88cfefdcd1b6adc63c84153fdac7b21defd2851ba62bfb4740f4e3

arajanlat_palyafeluletkialakitas_1462215411.jpg (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2016-05-02 20:56:51)
bc4ca965f84991a0e0e52eb9ac24473ff8640334a64a61b700456b89e251ce40

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlatleiras_1462211716.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2016-05-02 19:55:16) 9e36eb1b60834b36badc3057d9b7e26d071355060ee4f5b3b9b88162c9b89e57

muszakileiras_palyafeluletkiala_1462215431.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-05-02 20:57:11)
2776ba4a2b88cfefdcd1b6adc63c84153fdac7b21defd2851ba62bfb4740f4e3
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