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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Petőfi Sportkör Nagyrábé

A kérelmező szervezet rövidített neve

Petőfi Sportkör Nagyrábé

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

865

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

Egyéb UP

Adószám

19850621-1-09

Bankszámlaszám

10101243-06285700-01003006

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4173

Helység

Nagyrábé

Út / utca

Kossuth Lajos út

Házszám

5

Irányítószám

4173

Helység

Nagyrábé

Út / utca

Kossuth Lajos út

Házszám

5

Telefon

+36 30 269 31 28

Fax

+36 54 477 572

Honlap

www.nagyrabesport.eoldal.hu
E-mail cím

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

tiszam@t-online.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tiszai Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

SE Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 269 31 28

E-mail cím

tiszaikaroly@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tiszai Károly

+36 20 972 73 97

E-mail cím
tiszam@t-online.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
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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

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Állami támogatás

1,652 MFt

2,038 MFt

1,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,82 MFt

0,889 MFt

0,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4,452 MFt

0,425 MFt

11,5 MFt

Egyéb támogatás

1,029 MFt

0,553 MFt

0,5 MFt

Összesen

10,953 MFt

6,905 MFt

17,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,503 MFt

2,465 MFt

5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,296 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

2,062 MFt

1,346 MFt

5,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,033 MFt

0,953 MFt

2,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,69 MFt

2,958 MFt

4,5 MFt

Összesen

7,288 MFt

8,018 MFt

18,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

3,645 MFt

4,423 MFt

11,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,296 MFt

0,5 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)

494 966 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 217 569 Ft

64 351 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 179 110 Ft

116 767 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-09-23 16:02
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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
Nagyrábéi Petőfi Sportkör 1945 megalakulása óta folyamatosan működik, 1988–óta a jogállása közhasznú egyesület. 3 szakosztály működik a sportkörben
(labdarúgás,birkózás, és sakk) - a gazdálkodási adatok összesítettek. Nagyrábé település Hajdú-Bihar megyében található, a „Sárréti kistérségben”, Püspökladány és
Berettyóújfalu között, Debrecentől 55 km-re. Földrajzi elhelyezkedése meghatározza a település gazdasági helyzetét is, ami elég lehangoló. Csapatunkat szinte csak
önkormányzati forrásból tudjuk fenntartani. A működéshez most már nélkülözhetetlen a "Tao-s" támogatási rendszer.Jelenleg a megyei II. osztályban, a ”Déli csoport"
16 csapatos bajnokságában szerepelünk. Utánpótlás csapatokat is üzemeltetünk. Az U-21-es csapatunk a felnőtt csapat előtt szokott előmérkőzést játszani. Az U15ós csapatot először a 2014-15 bajnokságba neveztük be. A megyei u15-s bajnokság 12 csapatos bajnoki rendszerében versenyez. A Az U-13-as csapatunkat
alközponti MLSZ tornákon szerepeltetjük. Egyesületünk az MLSZ Bozsik Egyesületi programjában pedig szerepelteti az U7, U9, U11-es korosztályát,
korcsoportonként egy – de többször két csapattal. A csapatok felkészítését képesítéssel rendelkező szakember végzi. Az utánpótlás csapatainkban versenyző
sportolók nagy többsége Nagyrábéról illetve a szomszéd településekről (Bihartorda - Biharnagybajom, szerep, Bihardancsháza és Sárrétudvari)kerülnek ki. A Bozsik
programban szereplő csapataink az év folyamán a kötelező versenyeken túl tornákon vettek részt a megyében. Az egyesület által használt létesítményben egy
élőfüves nagypálya van, melyet az önkormányzat biztosít számunkra. Az öltöző használatra megfelelőt bár felújításra szorul. Főleg a nyillászárók cseréje, az épület
külső homlokzati szigetelésének elkészítése és a fűtés korszerűsítése lesz egyre sürgetőbb. A pályán villanyvilágítás nincs ezért késő ősszel - télen és kora tavasszal
az iskola tornatermét használjuk edzések megtartásához. A megváltozott törvényi környezet miatt ettől az évtől bérleti díjat kell ezért fizetnünk. Jelenleg 28 felnőtt és
több mint 80 utánpótlás korú labdarúgónk van, foglalkoztatásuk a nehézségek ellenére folyamatos egész évben.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A felnőtt csapat és az ifjúsági (U19) és (U16) csapataink csak a késő esti órákban tudnak edzeni. Munkaidő és tanulmányi idő után (bejáró tanulók hazaérkezése).
Világítás sem a sportpályán sem az intézmények "udvari pályáin" nincs a településen. Az edzések lebonyolítása, a sportszakmai program minél jobb megvalósítása a
világítás nélkül nem igazán lehetséges - szakmailag főleg nem. A kapott támogatás függvényében 2015.10.30-ra kellene elkészülni. Így már ősszel és tavasszal is
biztosított lenne az edzéslehetőség rendesen a füves pályán - szabadban.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projekt időtartalma: 2015. július 1-től 2016. június 30-ig. A tevékenységek ütemterve: 1. Edzések tartása folyamatosan 2015. július 1-től 2016. június 30-ig,az alábbi
korcsoportokban: - U7, U9, U11, U13, továbbá a bajnoki rendszer várható átszervezése miatt U15 - helyett U16, U21 - helyett U19 és felnőtt korcsoportban. 2. A
bajnokságokban való részvétel a versenykiírások szerint: - Megyei II. osztály férfi felnőtt és ifjúsági (U21 v. U19) bajnokság és utánpótlás U15 v. U16 bajnokság MLSZ Bozsik Egyesületi Program (U7 - U9 - U11 - u13 korosztály) 3. Eszközök és felszerelések vásárlása folyamatos. 4. Sportolók egészségügyi felülvizsgálatának
biztosítása folyamatos. 5. Sportolók versenyeztetésre és edzésre történő utaztatása folyamatos. 6. Adminisztratív feladatok ellátása folyamatos. 7. Könyvelési
feladatok ellátása folyamatos. 8. Honlap üzemeltetése folyamatos

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Nagyrábéi Petőfi SE az MLSZ stratégiájával összhangban az alábbi célok megvalósítását tervezi: 1. Nagyrábé és vonzáskörzetében biztosítani a labdarúgás
népszerűségének visszaállítását úgy a játékosok, nézők valamint a lakosság körében. 2. A sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, az utánpótlás korú
játékosaink létszámának növelése. Szoros együttműködési és munkakapcsolat kialakítása a helyi alapfokú oktatási intézményekkel. 3. Az utánpótlás nevelés területén
az MLSZ Bozsik programjában való aktív részvétel. 4. A sportolók részére biztosítani a felkészüléshez a megfelelő létesítményeket. 5. A csapatokkal foglalkozó edzők
továbbképzésének biztosítása, a magasabb végzettség megszerzésének elősegítése. 6. A sportszervezetben sportolók sportegészségügyi ellátásának biztosítása. 7.
Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, honlap készítés a kommunikáció biztosítása érdekében a szurkolók, és a játékosok felé. Megteremteni az
elektronikus ügyintézés feltételeit annak folyamatos használatát. A fenti célok közül kiemelt szerepet kap a sportág népszerűsítése a település körzetében, valamint
az utánpótlás nevelés. Ezen célok érdekében a sportszervezetünk szorosan együttműködik a település oktatási intézményeivel. Részükre a létesítményi feltételeket a
versenyeken való részvételre az egyesületünk biztosítja. A 2013-14. évi sportágfejlesztési programunkban meghatározott célok megegyeznek az idei évi céljainkkal,
melyben az alábbi célok élveznek prioritást: - Az utánpótlás tömegbázisának szélesítése érdekében a településen megszervezni a grund jellegű labdarúgást,
szakemberek biztosításával,az ott kiemelkedően szereplő játékosokat az egyesület felé irányítani - A település térségében élő fiatal labdarúgók részére továbbra is
biztosítani a szakszerű felkészülést a sportszervezetünk keretében

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Optimális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszani a fizikai és mentális egészségmegőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A
sportolás pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az
egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, mely játékosformában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot. A genetikailag kódolt
mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy
megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok és a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi,
anatómiai elváltozással járó betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A gondok az általános iskolás
korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban meg kell szeretnie a rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a
legideálisabb. A serdülőkori testsúlyproblémák kezelésében együtt jelentkezik a sport preventív és terápiás hatása, mivel egyrészt formálódik a fiatalok teste,
kedvezően változik az izomzat és a zsírszövet aránya, másrészt, megint csak a teljesítmény, a sikerélmény segítségével, könnyebben megbarátkoznak testükkel,
jobban elfogadják azt. A sport minden életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést,
formálja a személyiséget és befolyásolja az egész életmódot. Megállapítható, hogy a fiatal korosztályra is kiterjedő labdarúgó sportkoncepció megvalósításai
Nagyrábén az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokat eredményez: - csökken a fiatalkori elhízásban szenvedők száma - csökken a pszichés problémákkal küzdő
fiatalok száma - csökken a kóros mozgásszervi elváltozásban szenvedő fiatalok száma - nő a továbbtanuló fiatalok száma - csökken a fiatalkorúak által elkövetett
bűncselekmények száma - csökken a táppénzen töltött napok száma
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 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

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb

öntözökocsi

db

1

487 680
Ft

487 680 Ft

Egyéb

tömlőkocsi

db

1

119 215
Ft

119 215 Ft

Egyéb

tömlő "" 8100 m-es tekercsben)

tekercs

1

95 250 Ft

95 250 Ft
702 145 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öntözökocsi

A szélsőséges időjárás - egyre gyakoribb szárasság nyomai nagyon tönkretették a füves nagypályánkat. A pálya viszont
"Ősgyep" ami azt jelenti, hogy rávetéssel és folyamatos öntözéssel teljesen megmenthető, így nagyobb beruházásra nincs
szükség. Az öntözés viszont nélkülözhetetlen. Fúratott kút van továbbá a sportpálya mellett húzódik egy mezőgazdasági
öntözőcsatorna (a pálya oldalvonala mentén (50 m-re csak a pályakerítés van közte, igy a vízvételi lehetőség biztosított!

tömlőkocsi

A fent említett öntözési szükséglethez tartozék!

tömlő "" 8100 m-es
tekercsben)

A fent említett öntözési szükséglethez tartozék!

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)

490 017 Ft

4 950 Ft

0 Ft

494 966 Ft

212 128 Ft

702 145 Ft

707 095 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Pálya infr.
bőv.

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
Pálya világítás

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)
2015-10-20

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2016-06-30

U.f.

É.k.

2016-06-30

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
4 500 000
Ft
4 500 000
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Pálya világítás

Indoklás

A felnőtt csapat és az ifjúsági (U19) és (U16) csapataink csak a késő esti órákban tudnak edzeni. Munkaidő és tanulmányi idő
után (bejáró tanulók hazaérkezése). Világítás sem a sportpályán sem az intézmények "udvari pályáin" nincs a településen. Az
edzések lebonyolítása, a sportszakmai program minél jobb megvalósítása a világítás nélkül nem igazán lehetséges - szakmailag
főleg nem. A kapott támogatás függvényében 2015.10.30-ra kellene elkészülni. Így már ősszel és tavasszal is biztosított lenne az
edzéslehetőség rendesen a füves pályán - szabadban.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pálya infr.
bőv.

Pálya világítás

Nagy f.p.

4173
Nagyrábé
Rákóczi
8

373

10000

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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.

3 121 042 Ft

32 176 Ft

64 351 Ft

3 217 569 Ft

1 378 958
Ft

4 564 351 Ft

4 596 527 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U13

Bozsik egyesületi U13

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

inditjuk

U11

Bozsik egyesületi U11

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

inditjuk

U9

Bozsik egyesületi U9

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

inditjuk

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

inditjuk

U21

NAGYRÁBÉ PETŐFI SK U21

18

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U-19 lesz

U18

NAGYRÁBÉ PETŐFI SK U18

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Nem volt ! Nem lesz!

U15

NAGYRÁBÉ PETŐFI SK U15

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U-16 lesz

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-23 16:02

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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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

cipő

pár

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

labda 5

db

40

8 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszköz

labda 4

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő

szett

40

12 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

mez+nadrág+sportszár

szett

40

10 000 Ft

400 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Tornaterem

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Egyéb

3 000 Ft

Igénybevett órák száma / hó
30

Hónapok száma
5

Bérleti díj összesen (Ft)
450 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Tornaterem

Téli időszakban az edzések helyének biztosítása. Az u7-u9-u11-u13 játékosok (az általános iskola tanulói - itt tanítási időben adott az edzés így
díjat az iskola egyelőre nem számol). Az U15 és U21 csapatok heti 2 edzéssel 2 óra időtartammal = kb. 30 óra havi edzésidővel számolva a
költség.

2015/16 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

3615

EKHO

64

12

64 000 Ft

12 800 Ft

921 600 Ft

Egyéb

Technikai vezető

Normál

160

12

122 000 Ft

34 160 Ft

1 873 920 Ft

Edző

3308

EKHO

64

12

64 000 Ft

12 800 Ft

921 600 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Technikai vezető

Indoklás
A csapatok adminisztrációjának végzése (mérkőzéseken, rendezvényeken, szövetségben, sportorvosnál stb.) Eszközök
beszerzése, hivatalos kapcsolattartás, ügyek intézése.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

3615

UEFA B

U19

8

18

3615

UEFA B

U16

8

18

3308

UEFA B

U13

4

12

3308

UEFA B

U11

4

10

3308

UEFA B

U9

4

8

3308

UEFA B

U7

4

8

2015-09-23 16:02

13 / 24

be/SFP-09548/2015/MLSZ
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 720 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

450 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 717 120 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 687 120 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 000 552 Ft

61 791 Ft

116 767 Ft

6 179 110 Ft

686 568 Ft

6 803 887 Ft

6 865 678 Ft

2015-09-23 16:02
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-09-23 16:02
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-09-23 16:02

16 / 24

be/SFP-09548/2015/MLSZ
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 (ingatlan)

64 351 Ft

64 351 Ft

32 176 Ft

96 527 Ft

Utánpótlás-nevelés

116 767 Ft

123 708 Ft

61 791 Ft

178 558 Ft

Összesen

181 118 Ft

275 085 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

könyvelői díj

Utánpótlás-nevelés

könyvelői díj

2015-09-23 16:02
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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: Nagyrábé, 2015. 09. 23.

2015-09-23 16:02
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tiszai Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Nagyrábé, 2015. 09. 23.
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be/SFP-09548/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-09548/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 18:23:51

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:
2015-04-28 18:24:49

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:
2015-04-28 18:25:20

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:
2015-04-30 11:50:13

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 11:51:21

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:10:50

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:10:35

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-09-23 16:02:36

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:10:20

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:10:06

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:09:51

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:09:36

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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:09:14

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Nagyrábé, 2015. 09. 23.
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be/SFP-09548/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

20

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

U15

fő

16

22

20

10%

25%
0%

Egyéb indikátorok
Bozsik U7-U9-U11-U13

40

50

25%
0%
0%
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be/SFP-09548/2015/MLSZ
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

3 611 059 Ft

37 126 Ft

64 351 Ft

3 712 535 Ft

1 591 086 Ft

5 266 496 Ft

5 303 622 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

490 017 Ft

4 950 Ft

0 Ft

494 966 Ft

212 128 Ft

702 145 Ft

707 095 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 121 042 Ft

32 176 Ft

64 351 Ft

3 217 569 Ft

1 378 958 Ft

4 564 351 Ft

4 596 527 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 000 552 Ft

61 791 Ft

116 767 Ft

6 179 110 Ft

686 568 Ft

6 803 887 Ft

6 865 678 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

9 611 611 Ft

98 917 Ft

181 118 Ft

9 891 645 Ft

2 277 654 Ft

12 070 383 Ft

12 169 300 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFP-09548/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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-petofisportk_1430238289.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-28 18:24:49)
9b380be9f1759539c08fa94236a300e8fbf815406f06e060542e97a6a37d3973
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nem_1430374206.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 08:10:06) 5042c8439644ec5e9fb8f0c838039a467e41eb5180e9eba7cd5d9504276a1563
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nem_1430374191.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 08:09:51) 5042c8439644ec5e9fb8f0c838039a467e41eb5180e9eba7cd5d9504276a1563
Egyéb dokumentumok
igazolastartozasmentessegrol-hel_1430387481.pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2015-04-30 11:51:21)
8464a78b7bc7d93f16c5d5faf2170e553ebcb02d4adb0f13b8d13148fb5ff6e0
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat-2015.04.08_1430238231.pdf Szerkesztés alatt, 927 Kb, 2015-04-28 18:23:51)
1160fa825b336d1a1e2f19d2bd2291ce345620b6e04a4cd74aeda6f8b8b388e3
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasszolg.dij.befizetese_1430387413.pdf Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2015-04-30 11:50:13)
76f144a93fe22dc14114ff66d9aa4dae4640ef5775ad5afd8f1b60209f2c2e90
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
egyuttesadoigazolas-2015.04.09_1430238320.pdf Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2015-04-28 18:25:20)
2c8eb62de515623de83f8af67013daddc8189d0d05fd37a7d813b5ce0dabe8e1
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nem_1430374220.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 08:10:20) 5042c8439644ec5e9fb8f0c838039a467e41eb5180e9eba7cd5d9504276a1563
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
dok1_1443016956.docx Admin szerkesztés, 11 Kb, 2015-09-23 16:02:36) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda
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
nem_1430374235.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 08:10:35) 5042c8439644ec5e9fb8f0c838039a467e41eb5180e9eba7cd5d9504276a1563
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
nem_1430374250.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 08:10:50) 5042c8439644ec5e9fb8f0c838039a467e41eb5180e9eba7cd5d9504276a1563
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
nem_1430374176.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 08:09:36) 5042c8439644ec5e9fb8f0c838039a467e41eb5180e9eba7cd5d9504276a1563
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
nem_1430374154.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 08:09:14) 5042c8439644ec5e9fb8f0c838039a467e41eb5180e9eba7cd5d9504276a1563
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