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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Mezőtúri Atlétikai Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

MAFC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1010

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

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

19866750-2-16

Bankszámlaszám

11745097-20003160-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5400

Város

Mezőtúr

Közterület neve

Szolnoki

Közterület jellege

út

Házszám

14

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

5400

Város

Mezőtúr

Közterület neve

Szolnoki

Közterület jellege

út

Házszám

14

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 56 350 361

Fax

+36 25 029 9

Honlap

www.mkskft.hu

E-mail cím

herczeg.zsolt64@gmail.com

E-mail cím

herczeg.zsolt@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Herczeg Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

sportegyesület elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 525 42 65

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Barta Gyula

Mobiltelefonszám
+36 48 162 33

E-mail cím
barta.gyula63@gmail.com

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

2016-09-28 09:00

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

5,599 MFt

5,5 MFt

5,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,175 MFt

1,7 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6,722 MFt

5,27 MFt

13 MFt

Egyéb támogatás

0,945 MFt

2,1 MFt

2,4 MFt

Összesen

14,441 MFt

14,57 MFt

22,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,34 MFt

3,5 MFt

4,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

4,2 MFt

3,5 MFt

4,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5,1 MFt

4,1 MFt

4,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,2 MFt

0,8 MFt

0,4 MFt

Összesen

11,84 MFt

11,9 MFt

13,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

9,724 MFt

9,95 MFt

9,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2016-09-28 09:00
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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)

415 911 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 948 140 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 079 112 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-09-28 09:00

3 / 24

be/SFPHPM01-11965/2016/MLSZ
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 több mint száz éves múlttal rendelkező sportegyesületünk meghatározó szerepet tölt be a város és vonzáskörzetének sportéletében. A szakosztály célja, hogy az
MLSZ sportstratégiájával összhangban fejlessze a labdarúgást az egyre nagyobb térhódításában. Kiemelt figyelmet fordítunk a sport mint életforma, illetve a
labdarúgás szeretetének a népszerűsítésére. Összefogjuk a labdarúgást a városban és a vonzáskörzetében a fiataloktól kezdve a felnőttekig. A sportlétesítmény,
ahol a szakosztály működik, önkormányzati tulajdonban van, melyet a Mezőtúri Közművelődési és Sport K.N. Kft. üzemelteti. A sportcentrumban 2 füves, 1 salakos
nagyméretű pálya, 20 x 40 méteres műfüves labdarúgó pálya és egy sportcsarnok áll a rendelkezésünkre. Az MLSZ előminősített pályázatok első és második
ütemében sikeresen pályáztunk a center labdarúgó pálya és az öltöző épület felújítására. A nyolc öltöző és a hozzájuk tartozó négy vizesblokk ideális helyszínt
biztosít a Bozsik Program és a bajnoki mérkőzések megrendezéséhez. A megvalósult beruházások több évre biztosítják a feltételeket az ideális
felkészüléshez.Együttműködésünket a városi sportkoncepció és a Kft. és a sportegyesület között kötött együttműködési megállapodás szabályozza. Sportolóink
részére minden esetben próbáljuk megtalálni az ideális feltételeket. Szakosztályunk szorosan együttműködik a helyi önkormányzattal, az óvodával,általános
iskolákkal, középiskolákkal és a város egyéb intézményeivel. Az alkalmazott edzőink közül három fő rendelkezik UEFA "B" licences és kettő fő alacsonyabb
végzettséggel. Az edzőink részt vesznek az MLSZ továbbképzésein. Ebben a ciklusban két főt szeretnénk UEFA "B" vagy "C" licences tanfolyamra beiskolázni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A kis füves labdarúgó pálya 2003-ban lett felülvetéssel felújítva. Az elmúlt években a fű több helyen kikopott, a tarack kipusztította a gyepet kb. 2.000
négyzetméteren. A pálya felszíne hullámos, gödrös, azaz technikai képzésre nem a legjobb feltétel. Ezen a pályán folyik az edzések 80 %-a. Sikeresen elnyert
pályázat esetén szeretnénk a játékteret gyeptéglázással kijavítani. Azért döntöttünk a gyeptéglázás mellett a felülvetéssel szemben, mert az első esetben 2 hónapos
pihentetés után játékra alkalmassá válik az edzőpálya, míg a második esetben közel egy évet kellene várni a fű megerősödésére. Mivel a centerpályát az őszi
esőzések alatt nem szeretnénk tönkre tenni, így sietnünk kell a pálya felújításával. A kis füves és a centerpálya párhuzamosan, egymástól 14 m távolságra
helyezkedik el. Rendelkezésünkre áll egy 380 l/perc teljesítményű fúrott kút, amely biztosítja a kellő vízmennyiséget az öntözéshez. Az öntözést eddig egy bonyolult
talaj feletti csőrendszerről kézi szórófej átrakással oldottuk meg. A 2014-ben felújított és automata öntözőrendszerrel felszerelt centerpályáról egyszerűnek és
gazdaságosnak tűnik a kis füves pálya automatizálása. A beépített nyomásfokozó szivattyú, biztosítaná a kellő nyomást a szórófejeknek. Biztosítva lenne a megfelelő
napszak szerinti öntözés, ami segítene megőrizni a gyep jó állapotát. A felújítást 2017. május 1. utánra tervezzük és várhatóan 2 hét alatt fejeződik be. Várhatóan
ekkorra befejeződik a tavaszi esőzés és az élőfüves edzéseket teljes egészében áttudjuk helyezni a centerpályára. Augusztus elejétől az edzőpálya ismét alkalmas
lesz az edzések és mérkőzések megtartására.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 2016. július elején indul, önköltséges alapon szerveződő balatoni edzőtáborozással. Várhatóan a U16 és az U19 -es csapatok bajnoksága augusztus végén
elkezdődik, Míg a Bozsik Program korosztályainak az iskolakezdéssel indul a tornasorozat. Ezalatt az időszak alatt az edzői bér és a gyerekek szállítása jelentik a
kiadásokat. A betervezett labdákat decemberben szeretnénk megvásárolni. Téli időszakban itthon tervezünk tornákat szervezni, illetve helyet adni a Bozsik Program
téli mérkőzéseinek. A tavasszal részt veszünk a bajnoki és a felkészülési mérkőzéseken. Májusban pedig elkezdődnek a kis pálya felújítási munkálatai.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Programunk céljainak megfelelően a 2016/17-os pályázati időszakban is az utánpótlás-nevelési koncepciónk megvalósítására szánjuk a TAO források döntő
hányadát, a források felhasználásának másik - hasomló arányú - fontos pillére a tárgyi eszközök, felújítások, beruházások megvalósulása.• Az utánpótlás nevelés,
fejlesztés jogcím aljogcímeinek eloszlása egyre jobban közelít az egyesület céljainak és közvetlen pénzügyi környezetünk reális egymáshoz igazodásához. Az
aljogcímek közötti elosztás arányos. A szakember ellátottságunk elérte a kívánt szintet, de az edzők folyamatos képzéséről, új edzőjelöltek kiválasztásáról
gondoskodni kívánunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az MLSZ sportágfejlesztési programja összhangban van a klubunk programjával. Elsődleges célunk a tömegesítés, mely nem csak a labdarúgásban éri majd el
hatását.Ideális esetben a sport kiemelt szerepet játszik a fizikális és mentális egészségmegőrzésben, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A sportolás
olyan időtöltés, amely a pihenést, örömet, élvezetet nyújt a fiataloknak és a felnőtt lakosságnak egyaránt. Esélyt ad a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásához.
A sportolói lakosság növekedése folytán jelentős összeg megtakarítható a táppénzkifizetés, terén. Csökkenek az orvosi ellátás és a gyógyszer támogatási költségek.
Azt tapasztaljuk, hogy a sportoló gyerekek betegség miatt lényegesen kevesebbet hiányoznak az iskolából,ezáltal a tanulási eredményeik javulnak. A fizikai
teljesítőképesség javulásának az eredményeként a sportoló felnőttek jobban teljesítenek a munkahelyükön, ezáltal javul a munkahely gazdasági mutatója. A TAO
támogatásnk köszönhetően új munkahelyek jönnek létre a sportegyesületeknél, kereskedelemben, szolgáltató iparban és a termelésben is.(pl. a sportfelszerelés
gyártók) Azok a fiatalok, akik életpályájuknak a katonai, rendőri vagy más erőt és jellemet kívánó munkát kívánnak folytatni az életük során maximálisan megfelelnek
a kihívásoknak. Az edzések, a versenyek és a klubélet komoly közösségszervező erő, mely barátságokat alakít, jellemfejlődésre és a szabályok betartására tanít. A
sport egy társadalmi eszköz, melynek a szerepe a nevelés, hazafiság és az egyenlőség. A kockázat abban rejlik, hogy sikerül e hosszútávon biztosítani az állami,
önkormányzati, szponzori és más támogatás lehetőségeket. Abban az esetben, ha a támogatási rendszer valamilyen okból felbomlik, úgy a gazdaságban és a
nevelésben maradandó károkat okoz.
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4 / 24

be/SFPHPM01-11965/2016/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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

2016-09-28 09:00
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

pár

1

440 000
Ft

440 000 Ft

590 000 Ft

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

Indoklás

számítógép, laptop

A játékosok adatainak nyilvántartásához, a levelezések lebonyolításához, mérkőzés jegyzőkönyvek kitöltéséhez feltétlenül
szükséges a asztali számítógép vagy laptop használata. A könnyebb használhatóság miatt a laptop beszerzését tervezzük.

kapu 7x2 méter

A kis füves labdarúgó pálya alumínium kapui kb. 24. éve lettek beépítve. A fokozott terhelés és a kopás miatt a tövén a
falvastagság elkopott. A hálótartó kampók cseréje az elhasználtság miatt lehetetlen.

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)

411 752 Ft

4 159 Ft

0 Ft

415 911 Ft

178 248 Ft

590 000 Ft

594 159 Ft

2016-09-28 09:00
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Pályafelújítás

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

élőfüves pálya felújítása

2017-05-01

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2016-06-15

U.f.

2016-08-01

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
7 019 290
Ft
7 019 290
Ft

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

Indoklás

élőfüves pálya felújítása

A hat utánpótlás és a felnőtt csapat az edzések nagy részét a kis füves pályán tartja. A heti 20-22 órás edzésidő alatt a gyep
taposás következtében jelentősen károsodott. Az elmúlt években a centerpályára kialakított automata öntözőrendszer tovább
építése az edzőpálya felé, nagyban segítené a gyepápolási munkákat. A rendelkezésünkre álló fúrott kút vízhozama és a
kiépített nyomásfokozó szivattyú megfelelő feltételeket teremt a kiépítéshez.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p.

5400
Mezőtúr
Szolnoki
15

1878

7000

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Nagy f.p.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

5400
Mezőtúr
Szolnoki
15

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

1878

110x65

Bérelt

30

3 800 Ft

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

8

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

2016-09-28 09:00
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

4 898 659 Ft

49 481 Ft

0 Ft

4 948 140 Ft

2 120 631
Ft

7 019 290 Ft

7 068 771 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-28 09:00
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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

U14

MAFC MEZŐTÚR U14

14

egyéb ffi UP torna

egyéb ffi UP bajnokság

Inaktív

U19

MAFC MEZŐTÚR U19

21

egyéb ffi UP torna

egyéb ffi UP bajnokság

Inaktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

14

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

14

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

14

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

U14

MAFC MEZŐTÚR U14

14

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U19

MAFC MEZŐTÚR U19

21

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

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

2016-09-28 09:00

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-09-28 09:00

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

U11

Mezőtúri AFC Spartacus

14

futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U13

Mezőtúri AFC Spartacus

14

futsal UP torna

Aktív

U15

Mezőtúri AFC Spartacus

14

futsal UP torna

Aktív

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

2016-09-28 09:00

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-09-28 09:00

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-09-28 09:00

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

edzőlabda

db

50

6 500 Ft

325 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

100

1 200 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

10

6 500 Ft

65 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

80

1 200 Ft

96 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

18

8 000 Ft

144 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

masszázskrém

liter

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé

db

50

1 500 Ft

75 000 Ft

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

1

15 000 Ft

15 000 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)

sportcentrum

Élőfüves pálya

3 800 Ft

30

8

912 000 Ft

sportcentrum

Sportcsarnok

4 000 Ft

30

5

600 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

sportcentrum

A füves labdarúgó pálya az edzések és a bajnoki mérkőzések helyszíne. A korosztályok a bajnoki mérkőzésüket a centerpályán, míg az
edzéseket a kis füves pályákon tartják.

sportcentrum

Téli időszakban elengedhetetlen a fűtött sportcsarnok használata. Minden évben rendezünk korosztályos labdarúgó tornákat, melynek a Városi
Sportcentrum sportcsarnoka adja a helyszínt. A futsal csapataink edzésének a helyszíne.

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

TANC1405-00723

EKHO

40

11

40 000 Ft

8 000 Ft

528 000 Ft

Edző

0748

EKHO

40

11

40 000 Ft

8 000 Ft

528 000 Ft

Edző

1746

EKHO

40

11

60 000 Ft

12 000 Ft

792 000 Ft

Edző

TANC1430-01268

Egyéb

40

11

40 000 Ft

0 Ft

440 000 Ft

Egyéb

egyéb

EKHO

40

11

30 000 Ft

6 000 Ft

396 000 Ft

Egyéb

egyéb

EKHO

40

11

30 000 Ft

6 000 Ft

396 000 Ft

Edző

3691

EKHO

50

11

70 000 Ft

14 000 Ft

924 000 Ft

2016-09-28 09:00
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

egyéb

Feladatot jelent a Bozsik Program tornái során a vidéki mérkőzések, illetve a hazai rendezvények szervezői feladatainak az
ellátása. Az idősebb korosztályoknál a hazai és a vidéki mérkőzéseken intézői feladatkört lát el. Szerződése és a munkaköri
leírása heti 40 óra munkaidővel rendelkezik.

egyéb

Az egyesületi élet adminisztrációs feladatainak ellátója. A szervezési és az egyesület napi működtetési feladatainak egy részét is
végzi. Havi feladati közé tartozik többek között a sportolói tagdíj beszedése. Alkalmazása óta nagyot javult a befizetési fegyelem.

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1405-00723

MLSZ Grassroots
C

U9

6

20

1746

UEFA B

U19

8

22

TANC1430-01268

MLSZ Grassroots
C

U13

8

20

3691

UEFA B

U14

8

20

0748

UEFA B

U11

8

20

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 200 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

130 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 800 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 512 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 004 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 896 000 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)

7 998 321 Ft

80 791 Ft

0 Ft

8 079 112 Ft

897 679 Ft

8 896 000 Ft

8 976 791 Ft

2016-09-28 09:00
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-28 09:00
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-28 09:00
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-09-28 09:00

Feladat leírása
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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: Mezőtúr, 2016. 09. 28.

2016-09-28 09:00
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Nyilatkozat 2
Alulírott Herczeg Zsolt (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: Mezőtúr, 2016. 09. 28.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 07:22:46
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 10:23:46
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 10:13:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 15:48:49
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-08-19 09:09:22
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-22 15:14:25
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-08-22 14:56:52
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-22 14:35:36
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-22 14:50:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-22 14:39:48
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-08-22 15:05:08

Kelt: Mezőtúr, 2016. 09. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

6

8

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

6

8

33%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

7000

7000

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

21

23

10%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

U7-9-11

fő

60

66

10%

U13-14

fő

32

41

28%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

5 310 411 Ft

53 640 Ft

0 Ft

5 364 051 Ft

2 298 879 Ft

7 609 290 Ft

7 662 930 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

411 752 Ft

4 159 Ft

0 Ft

415 911 Ft

178 248 Ft

590 000 Ft

594 159 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 898 659 Ft

49 481 Ft

0 Ft

4 948 140 Ft

2 120 631 Ft

7 019 290 Ft

7 068 771 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 998 321 Ft

80 791 Ft

0 Ft

8 079 112 Ft

897 679 Ft

8 896 000 Ft

8 976 791 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

13 308 732 Ft

134 431 Ft

0 Ft

13 443 163 Ft

3 196 558 Ft

16 505 290 Ft

16 639 721 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-09-28 09:00

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 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)
img_1461659026.pdf (Szerkesztés alatt, 651 Kb, 2016-04-26 10:23:46) e103635aaeb8602f52806485441ce686a834a0b9e08e96f84259f6da2f4b33aa
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
img_1471869336.pdf (Hiánypótlás melléklet, 891 Kb, 2016-08-22 14:35:36) fc95d34ba04552a57b42ef7df4e67ac7fbe5fa7e96b2253f4568f917103da32e
img_0005_1461942896.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2016-04-29 17:14:56) 62226c2edbab13813bddf251d817cadbe898f39046c7b3f3591b6895f7591137
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
img_0002_1471870209.pdf (Hiánypótlás melléklet, 239 Kb, 2016-08-22 14:50:09) 5ad64fd435f5f7e69578dbf4ca8442f3c7005878d5e1df67f12cb4146d6e6f33
img_0002_1461936827.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2016-04-29 15:33:47) b8a33d9dd300dc1694c67bcf1ceda841b56ff5a35666f23200a3329335aa8bb7
Egyéb dokumentumok
img_1471589652.pdf (Hiánypótlás melléklet, 521 Kb, 2016-08-19 08:54:12) 9c9d97144186af9b2b6f7bbd61d933501cd7d605e55d33a76664fffa8d916b92
img_0001_1471589682.pdf (Hiánypótlás melléklet, 463 Kb, 2016-08-19 08:54:42) 3ed550e359ad69417785b0fd446dfa8dff74573b33521b29257c10de68c32f7f
img_1471590562.pdf (Hiánypótlás melléklet, 730 Kb, 2016-08-19 09:09:22) eaa9a84663f05134da03e85333fc3f78e45c45b750b7cc6601ac3e9ac74c75c5
img_0004_1461942724.pdf (Szerkesztés alatt, 797 Kb, 2016-04-29 17:12:04) b7af5c00d5d418d0be3169011cc025cde3b966532a0dcd3e6bee91a3eccf300a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
skmbt_c22416042810470_1461907366.pdf (Szerkesztés alatt, 525 Kb, 2016-04-29 07:22:46)
d0d787d879b1e60d088fba273a28ce582f156a8aa48404c2da80d444742d43d9
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
img_1461851329.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2016-04-28 15:48:49) 81eb5c82b66f391e578b463db1baebe7b50dd6d9bfaf881c00149667c48a61c5
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
img_1461658402.pdf (Szerkesztés alatt, 585 Kb, 2016-04-26 10:13:22) e69ee104d500f8645637286c6ba4dd1f149d304834d2f446e7377d1d2bb33b06
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
img_0003_1471870366.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-08-22 14:52:46) 88643ee7b93e6664c313304fba850eb38dcae38f334a2fc74edaeca6efd67988
img_0005_1471870514.pdf (Hiánypótlás melléklet, 798 Kb, 2016-08-22 14:55:14) f44d0d7c07f79f8c22e9f79fd2e086cd0868069b518049e8bbb449733dc20832
img_1471870612.pdf (Hiánypótlás melléklet, 521 Kb, 2016-08-22 14:56:52) 9c9d97144186af9b2b6f7bbd61d933501cd7d605e55d33a76664fffa8d916b92
img_0004_1461942943.pdf (Szerkesztés alatt, 797 Kb, 2016-04-29 17:15:43) b7af5c00d5d418d0be3169011cc025cde3b966532a0dcd3e6bee91a3eccf300a
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
img_1461744787.pdf (Szerkesztés alatt, 523 Kb, 2016-04-27 10:13:07) bd19e1c762efb0a18a296e12b9d5e95f33bc067be145b1fa4f273a9a36cf2d40
img_1471871665.pdf (Hiánypótlás melléklet, 523 Kb, 2016-08-22 15:14:25) bd19e1c762efb0a18a296e12b9d5e95f33bc067be145b1fa4f273a9a36cf2d40
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
img_0003_1461940963.pdf (Szerkesztés alatt, 870 Kb, 2016-04-29 16:42:43) 72267f223e1765c0476b1b15f34dd21421976a48a30f1353a53aeea9f4980cc6
img_0001_1471869588.pdf (Hiánypótlás melléklet, 967 Kb, 2016-08-22 14:39:48) 8216726ec3c3f5ad2722e37962886f753b64f59f178740a2d6b59272868265ae
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
img_1462021751.pdf (Szerkesztés alatt, 786 Kb, 2016-04-30 15:09:11) 1b6eba089011eca977a0098ea24229ec2d82f807c38be18c5d7f455f38c5cf06
img_1471870714.pdf (Hiánypótlás melléklet, 786 Kb, 2016-08-22 14:58:34) 1b6eba089011eca977a0098ea24229ec2d82f807c38be18c5d7f455f38c5cf06
24_szorofejes_labdarugopalya_ontoze_1471871108.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-08-22 15:05:08)
173513e929da99ec063529e7e84f7a597d6e1469177f6c4279fbe51535d402f9
24_szorofejes_labdarugopalya_ontoze_1461939220.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 16:13:40)
e69ed94ecc375c28f4ea7a85d094177b4ce08d81082901375cd695ccaad145b6
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