
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Sportegyesület Pázmánd

A kérelmező szervezet rövidített neve  Pázmánd SE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

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

Adószám  19826149-1-07

Bankszámlaszám  10918001-00000064-89920028

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2476  Város  Pázmánd

Közterület neve  Gesztenye  Közterület jellege  fasor

Házszám  1/c  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2476  Város  Pázmánd

Közterület neve  Gesztenye  Közterület jellege  fasor

Házszám  1/c  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 494 38 09  Fax  +36 22 301 610

Honlap  www.pazmandnkse.hu  E-mail cím  birot.patronus@datatrans.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Burián József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 580 53 56  E-mail cím  burianjozsef1964@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Biró Tamás +36 20 494 38 09 birot.patronus@datatrans.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Általános Iskola Gárdony Gárdony Város Önkormányzata Általános Iskola Gárdony 20 Felk. és versenyeztetés

Általános Iskola Velence VelenceÖnkormányzata Általános Iskola Velence 3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2003-06-12

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2003-06-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 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 36 MFt 5 MFt 10 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 2 MFt 3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 80 MFt 50 MFt 50 MFt

Egyéb támogatás 7 MFt 10 MFt 10 MFt

Összesen 124 MFt 67 MFt 73 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7 MFt 10 MFt 12 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 50 MFt 15 MFt 15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 20 MFt 20 MFt 15 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 92 MFt 22 MFt 31 MFt

Összesen 169 MFt 67 MFt 73 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 117 MFt 55 MFt 42 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 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)

18 947 906 Ft 378 958 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 435 138 Ft 128 703 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 16 898 504 Ft 337 970 Ft

Általános képzés 65 990 Ft 1 320 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A Sportegyesület Pázmánd (SE Pázmánd) Kézilabda Szakosztálya 2003-ban alakult, 2004-től 2012-ig a Megyei I. osztályban szerepelt. A 2012/2013-as bajnokságtól
már az NB II-ben játszott a csapat. 2013-ban lett megalakítva a Pázmánd NKSE és azóta az NB-II-es felnőtt csapat ezen egyesület keretein belül szerepel, de 2015-ig
a teljes utánpótlásképzés az SE Pázmánd keretein belül történt. Az OSB és Erima bajnokságban indítottunk csapatokat, míg junior korú játékosaink kettős
játékengedéllyel (zöldkártyával) játszottak az NB II-es bajnokságban. A 2015/2016-os bajnokságtól a junior csapat képzésével és versenyeztetésével teljes mértékben
a Pázmánd NKSE fog foglalkozni, az SE Pázmánd pedig a 15 év alatti korosztályok még szélesebb és képzésére kíván koncentrálni. 2014-től Páncél Barnabás
szakedző mellett Németh Helgát BL,KEK,IHF győztes, sokszoros magyar válogatott szakedzőt sikerült egyesületünkhöz csábítani, mint UP szakmai igazgató.
Munkájukat Pánczél Anikó, Tóth Ildikó edzők és Turkalya Katalin kapus edző segíti. Kevés olyan, csak utánpótlással foglakozó csapat van ahol két B licensszel
rendelkező edző irányítja a szakmai munkát. A magas szintű szakmai munka eredményét mutatja, hogy NB II-ben (idén még kettős játékengedéllyel) szereplő junior
csapatunk a 2. helyen áll a bajnokságban, U13-as csapatunk pedig pontveszteség nélkül első helyen áll a Csiszár régi Erima bajnokságában. Már most is vannak
olyan játékosok, akik az SE Pázmándban kezdtek kézilabdázni és már az NBI-ben is szerepeltek (Kuhinkó Vivien Fehérvár KC, Köllő Alexandra és Köllő Krisztina
DKKA). Kuhinkó Vivien már többször szerepelt a magyar junior válogatottban is. Büszkék vagyunk, hogy Hamuth Lili játékosunk a NEKA-hoz igazolva tovább öregbíti
klubunk hírnevét és a Nemzeti Kézilabda Akadémiában is megállja a helyét. Gárdonyban egy régiós kézilabda központot kívánunk létrehozni. A Velencei tó környékén
egyesületünk az egyetlen aki általános és középiskolás lányoknak versenyszerű csapatsportot tud biztosítani. Ez nagy könnyebbség számunkra a toborzásban, de
egyben nehézséget is jelent, hogy játékosaink hét településről járnak edzésre így szállításukat részben az egyesületnek kell megoldani. Ehhez különösen fontos,
hogy saját busszal rendelkezzünk. A létesítményi feltételek ideálisak Gárdonyban. A 2013/2014-es szezonban TAO támogatás segítségével sikerült szabvány
méretűre kibővíteni a tornacsarnokot. A tornacsarnok üzemeltetőjével kötött szerződés alapján a kellő edzésidőt biztosítják részünkre. 

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

A 2014/2015-ös programban 3.900.000 Ft. beruházási értékben pályáztunk a 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14. alatti iskola öltözőinek felújítására, amit az MKSZ
jóvá is hagyott. A kivitelezési szerződés megkötése előtt derült ki, hogy a közel 30 éves öltözőn nem csak a burkolatokat kell felújítani, hanem a falban lévő vezetékek,
padlóösszefolyók és a fűtési rendszert is cserélni kell. Felesleges a burkolatok és zuhanyzók cseréje olyankor, amikor 1-2 éven belül a mögöttes "elburkolt"
szerelvényeket, csöveket cserélni kell. Az öltözők teljes felújítására kapott árajánlat 9.000.000 Ft. Mivel ekkora összeget a programon belül átcsoportosítani nem
tudtunk, és az öltözők részbeni felújítása műszakilag nem lehetséges, ezért az öltözők felújítását a 2014/2015-ös pályázati időszakban nem valósítottuk meg, a
megnyert támogatási keretet a program más területeire csoportosítottuk át. A teljes körű felújításra a 2015/2016-os időszakban kívánunk pályázni. A beruházásra
nagyon nagy szükség lenne, mert az öltözők vizesblokkja szinte használhatatlan állapotban van már. A beruházást a 2015. szeptemberi bajnoki rajtig meg kívánjuk
valósítani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Mivel ez elmúlt években nagyon nehéz pénzügyi körülmények között sikerült elérni a korábban már bemutatott fejlődést, ezért ezen pályázatban jelenleg csak a
2015/2016-os bajnoki szezonra vonatkozó terveinket mutatjuk be részletesen. A sikeres pályázat és az utánpótlás fejlesztés és versenyeztetés sikeres megvalósítása
esetén természetesen a következő években még több fiatallal szeretnénk megszerettetni a kézilabdázás szépségeit és megfelelő szakmai munkával segíteni a
különböző szintű magyar bajnokságok és a magyar válogatott színvonalát. 

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

TE: Mivel játékosaink már most is kilenc !!! településről járnak edzésre és további településeket is be kívánunk vonni a programunkba ezt csak úgy tudjuk megoldani,
ha a mindennapos utazásukat is megoldjuk. Ezért szükségünk van egy olyan buszra amihez nem kell busz jogosítvány, de a teljes csapat szállítását meg tudja oldani.
A pályázatban szereplő busz D1 jogosítvánnyal vezethető, amely jogosítványt technikai vezetőnk, gyúrónk meg fogja szerezni. UP: Az elmúlt években évről-évre
növeltük taglétszámunkat az általunk indított csapatok számát. Kevés csapat tud felmutatni ilyen gyors növekedést mind létszámban, mind a csapatok számában és
ami az egyik legfontosabb, hogy eredményességben. 2012/2013-ban 20 fő 2 bajnokságban, 2013/2014-ben 40 fő 3 bajnokságban, 2014/2015-ben már több mint 50
gyerek 4 különböző utánpótlás bajnokságban szerepelt. Nem csak a létszám, hanem az eredményesség is jelentősen javult az elmúlt három évben. A junior
csapatunk, aki három évvel ezelőtt 2 pontot szerzett az egész bajnokságban most a 2.helyen áll 29 ponttal. Az U13-as Erima csapatunk első helyen áll a Csiszár régi
bajnokságában, ilyen csapat az egész régióban nem is volt korábban. Ennek a megkezdett munka folytatásához mindenképpen szükségünk van a sportfejlesztési
programban felsorolt TAO támogatásokra. Már jelenleg is 9 településről vannak igazolt játékosaink. (Pázmánd, Gárdony, Agárd, Dinnyés, Velence, Kápolnásnyék,
Székesfehérvár, Budapest, Pusztaszabolcs, Martonvásár) Amennyiben a szükséges anyagi források a jövőben is rendelkezésre állnak a többi környékbeli települések
bevonásával tovább szeretnénk fejleszteni régiós utánpótlás-nevelési központunkat Gárdony centrummal. Ide járnának be heti 3-4 alkalommal a többi környékbeli
településekről is (Vereb, Nadap, Zichiújfalu, Pákozd, Sukoró) a gyerekek. Gárdony központi elhelyezkedéséből következően ezen települések mindegyike 15 km-en
belül található. Amennyiben a gyerekek szállítását kisbuszokkal meg tudjuk oldani biztosak vagyunk, hogy további tehetséges gyermek kézilabda oktatásával tudunk
hozzájárulni a magyarországi kézilabda utánpótlás-neveléséhez. Az iskolákban tematikus kiválasztással szeretnénk a tehetséges gyerekeket a kézilabda edzésekre
csábítani. Már most is van csoportunk Velencén 2015-től pedig Kápolnásnyéken is szeretnénk egy új csoportot indítani. A 2015/2016-os szezonban 2-3 hazai és egy
nemzetközi utánpótlás tornán kívánunk részt venni. Szeretnénk megrendezni a Gárdony kupát U10, U11, U13 korosztályoknak 

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

Az elmúlt években támogatóink és jelentős szülői segítség mellett sikerült eredményeinket elérni. Ezen támogatás és szülői segítség a jövőben hosszútávon,
fenntarthatóan biztosítaná az önerő meglétét az utánpótlás neveléshez. Több a kézilabdasport iránt felelősséget érző vállalkozás jelezte, hogy amennyiben
Támogatói igazolást állítunk ki részükre akkor jelentős összegekkel tudják egyesületünket támogatni. Ezen anyagi források fenntarthatóan biztosítják, hogy a
bemutatott sportfejlesztési program fenntarthatóan a következő években is fennmaradjon és pár év múlva még több játékost láthatunk a magyar bajnokság
legfelsőbb osztályában és talán a válogatottban is. Az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósulása esetén ez eddigiekhez képest sokkal több gyermek fog elkezdeni
sportolni, kézilabdázni. Tapasztalat, hogy a gyermekek sportolásán keresztül a szülők is közelebb kerülnek a sporthoz, ami pozitív hatással van a társadalom
egészségi állapotára. Az ingatlan beruházáshoz, ahogy a korábbi években most is Gárdony Város Önkormányzata biztosítaná a szükséges önerőt. A tárgyi eszköz
beruházáshoz, a 2015/2016-os szezonban a Patrónus Plusz Kft. mint főtámogató biztosítaná a szükséges önerőt.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

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

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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök Laptop db 2 250 000 Ft 500 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 2 13 000 000
Ft

26 000 000 Ft

26 500 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop A sportfejlesztési program adminisztrációja. Játékengedélyek intézése. Edzéstervek elkészítése.

Mikrobusz 8+1 fő Edzésre, mérkőzésre, tornákra való utazás.

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)

18 379 469 Ft 189 479 Ft 378 958 Ft 18 947 906 Ft 8 120 531 Ft 26 878 958 Ft 27 068 437 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF Konditerem kialakítása a Gárdonyi Általános
Iskolában

2017-02-01 2017-06-30 2017-06-30 9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Konditerem kialakítása a Gárdonyi
Általános Iskolában

2483
Gárdony
Bóné Kálmán utca
14/b

2320 A modern kézilabdában egyre nagyobb szerepe van az erőnlétnek, a
fizikai kondíciónak, állóképességnek. Ezeket a képességeket szeretnénk
mindnél jobban fejleszteni és ehhez kialakítani egy modern kondicionáló
termet.

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 6 242 084 Ft 64 351 Ft 128 703 Ft 6 435 138 Ft 2 757 916
Ft

9 128 703 Ft 9 193 054 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 0 0 0 Nincs

U10 0 0 0 Nincs

U11 16 2 1 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U13 17 2 1 Országos

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 33 4 2
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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 zokni pár 33 1 500 Ft 49 500 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 60 10 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 15 9 000 Ft 135 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 3 15 000 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 6 17 000 Ft 102 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő db 33 25 000 Ft 825 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs (1L) db 16 700 Ft 11 200 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 16 11 000 Ft 176 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 16 3 500 Ft 56 000 Ft

Sportfelszerelés védőfelszerelés db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz labda db 33 10 000 Ft 330 000 Ft

Sporteszköz wax kg 3 9 300 Ft 27 900 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 16 27 000 Ft 432 000 Ft

Sporteszköz BOSU db 2 62 250 Ft 124 500 Ft

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

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

Gyógyszer jégakku db 10 1 400 Ft 14 000 Ft

Gyógyszer tapadó kötés db 20 2 700 Ft 54 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 5 2 500 Ft 12 500 Ft

Vitamin zöldkagyló doboz 10 7 000 Ft 70 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Gárdony
Tornacsarnok

U11 10 000 Ft 14 11 154 1 540 000 Ft

Gárdony
Tornacsarnok

U13 10 000 Ft 16 11 176 1 760 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Madár Gabriella Edző Normál 8 12 240 000 Ft 67 200 Ft 3 686 400 Ft

Turkalya Katalin Edző Normál 2 12 31 000 Ft 8 680 Ft 476 160 Ft

Reichenbach-Tóth Ildikó Edző Normál 8 12 125 000 Ft 35 000 Ft 1 920 000 Ft

Fodor Zita Sportmunkatárs Normál 6 12 187 500 Ft 52 500 Ft 2 880 000 Ft
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2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Madár Gabriella 1974-11-14 B U13

Turkalya Katalin 1961-03-08 C U11, U13

Reichenbach-Tóth Ildikó 1986-03-13 C U11

Fodor Zita 1976-09-10 Nem rel. U11, U13

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 004 100 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 150 500 Ft

Személyszállítási költségek 750 000 Ft

Nevezési költségek 160 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 20 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 522 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 8 962 560 Ft

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

Összesen 18 269 160 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

16 391 548 Ft 168 985 Ft 337 970 Ft 16 898 504 Ft 1 877 612 Ft 18 607 130 Ft 18 776 115 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

ECDL Start
tanfolyam

0 Ft 0 Ft 0 Ft 130 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 130 000
Ft

130 000
Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

64 010 Ft 660 Ft 1 320 Ft 65 990 Ft 65 990 Ft 131 320 Ft 131 980 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-04252/2016/MKSZ

2016-04-30 19:15 12 / 22



Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

378 958 Ft 378 958 Ft 189 479 Ft 568 437 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 128 703 Ft 128 703 Ft 64 351 Ft 193 054 Ft

Utánpótlás-nevelés 337 970 Ft 337 970 Ft 168 985 Ft 506 955 Ft

Általános képzés 1 320 Ft 1 320 Ft 660 Ft 1 980 Ft

Összesen 1 270 426 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program, negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében, éves elszámolás
összeállításában.Könyvvizsgálat elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program, negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében, éves elszámolás
összeállításában.Könyvvizsgálat elkészítése.

Utánpótlás-nevelés Közreműködés a sportfejlesztési program, negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében, éves elszámolás
összeállításában.Könyvvizsgálat elkészítése.

Általános képzés Közreműködés a sportfejlesztési program, negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében, éves elszámolás
összeállításában.Könyvvizsgálat elkészítése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Pázmánd, 2016. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Burián József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Pázmánd, 2016. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:21:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:21:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:21:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:08:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:29:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:42:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:56:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:32:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 08:53:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:57:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 11:53:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 11:55:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:49:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

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

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
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2016-04-29 12:22:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:20:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:56:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:06:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:21:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 11:19:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:49:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:21:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:21:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:22:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:22:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 19:11:09

beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

Kelt: Pázmánd, 2016. 04. 30.
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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 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 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 24 621 553 Ft 253 830 Ft 507 661 Ft 25 383 044 Ft 10 878 447 Ft 36 007 661 Ft 36 261 491 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 379 469 Ft 189 479 Ft 378 958 Ft 18 947 906 Ft 8 120 531 Ft 26 878 958 Ft 27 068 437 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 242 084 Ft 64 351 Ft 128 703 Ft 6 435 138 Ft 2 757 916 Ft 9 128 703 Ft 9 193 054 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 391 548 Ft 168 985 Ft 337 970 Ft 16 898 504 Ft 1 877 612 Ft 18 607 130 Ft 18 776 115 Ft

Képzés 64 010 Ft 660 Ft 1 320 Ft 65 990 Ft 65 990 Ft 131 320 Ft 131 980 Ft

- ebből általános képzés 64 010 Ft 660 Ft 1 320 Ft 65 990 Ft 65 990 Ft 131 320 Ft 131 980 Ft

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

Összesen 41 077 111 Ft 423 475 Ft 846 951 Ft 42 347 538 Ft 12 822 049 Ft 54 746 111 Ft 55 169 586 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 (36 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)

alairasi_cimpeldany_se_1461831668.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2016-04-28 10:21:08)
56b8ed09c2c8497c14effcebd2907b66eb5709f609846da6325f696d04ed0ef0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

sepalyaberletiszerzodes_1461920185.pdf (Szerkesztés alatt, 788 Kb, 2016-04-29 10:56:25)
9d7c7a7bff87251bb8c6348b02bf8afa881518614fddfe0a347a0d3ab8b5386d

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

tao_1461925342.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 12:22:22) 80a0bf03d6485835943eee1aa578c397d642a02dba6353f9134bab8a53b3e050

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

tao_1461925304.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 12:21:44) 80a0bf03d6485835943eee1aa578c397d642a02dba6353f9134bab8a53b3e050

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

tao_1461925329.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 12:22:09) 80a0bf03d6485835943eee1aa578c397d642a02dba6353f9134bab8a53b3e050

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

tao_1461925317.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 12:21:57) 80a0bf03d6485835943eee1aa578c397d642a02dba6353f9134bab8a53b3e050

Egyéb dokumentumok

sportegyesuletpazmandtransitcust_1461826178.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2016-04-28 08:49:38)
c21040fd1ddf42857a4ba62687dbbb5bb664ae669ff9ae9a3852f480a90535c8

u11jatekosnevsor2016-17_1461917852.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2016-04-29 10:17:32)
3b1af1f207194c69e065b8511a130bcc8e9b55588976e4cc6627c7ba2e399f21

u13jatekosnevsor2016-17_1461917858.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2016-04-29 10:17:38)
875b9ce692d926152d8136fdbb6b51a7005ef83f208f0962c632b0322c5ee7a7

dell_se_1461574933.pdf (Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2016-04-25 11:02:13) 083bfefefd4b8d90d5dd6fb89a52732371b6a52814bd1a08403645d94de05141

setamogatasiszandeknyilatkozatpa_1461918478.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2016-04-29 10:27:58)
6484b51976e59d11e6d99801cc1377a449a682618d1a536259b1de42c378d415

setamogatasiszandeknyilatkozatko_1461918546.pdf (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2016-04-29 10:29:06)
3175d56f5c3b5afa9b9d9b4c5b510a0d27b91acefc907e3ead1125a632c317dc

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

orvosiajanlas_1461826428.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2016-04-28 08:53:48) 97c8145aa75bd560e48464c2f7ea7a32bc218f8578835b541568b408a6f435b2

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

se_cegkivonat_1461831699.pdf (Szerkesztés alatt, 869 Kb, 2016-04-28 10:21:39) 9554a84c9fab0b361fdee78ffa2fcfe2bb97443c6dd7e500435934b6903355c2

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

eljarasidijsepazmand_1461830927.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2016-04-28 10:08:47)
5d838a68ac822f8039235716e5bbff2d40887a7e43544b87e6b7b97b31423628

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

ecdlkepzesalbasoft_1461927693-1_1462036269.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2016-04-30 19:11:09)
79b867ddc1cbff2900bb367e4dc3f7a9839a38a3ff1a5820194ab6844f7cdaaa

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

nav_0_se_1461831685.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2016-04-28 10:21:25) 68653ed08a06a0b6a091831308e8389d159b6fbfd734080eeb6db64647e3f490

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

senevezesi_koltsegterv_1461837227.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-28 11:53:47)
8ea1a75c730937a29c241f23408b0c95b5d19b931466cc58e31b93d3aaf118bc

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

serendezesi_koltsegterv_1461837340.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2016-04-28 11:55:40)
271f1b072a56098fd0e44858d48ff3fafa2b8033627b9eb7e1a960f3e71fce54

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

tao_1461925284.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 12:21:24) 80a0bf03d6485835943eee1aa578c397d642a02dba6353f9134bab8a53b3e050

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

igazolasepitesi_1461924015.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2016-04-29 12:00:15) e73e34a2a39eb677df92f1a7ddf5d3b4e787807087e4c4b59d917698873c3a87

tulajdonosihozzajarulas_1461924367.pdf (Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2016-04-29 12:06:07)
115dc608b9f51cf3549cdacde711443ccbded71cd77e1a6e3b78ed545f60f38d

be/SFP-04252/2016/MKSZ

2016-04-30 19:15 21 / 22



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

tao_1461925219.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 12:20:19) 80a0bf03d6485835943eee1aa578c397d642a02dba6353f9134bab8a53b3e050

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

tulajdonilaphitelesmasolat_1461916571.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2016-04-29 09:56:11)
8775548070b5ced238b905b15c8290d0e6185db407904ff4604171e80863833d

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

tao_1461925371.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 12:22:51) 80a0bf03d6485835943eee1aa578c397d642a02dba6353f9134bab8a53b3e050

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

koltsegvetesedzoterematalakitasg_1461916169.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2016-04-29 09:49:29)
01e250e48197a7b0b1100101fd5047159ea90b3ccb4317310b7562b2d7fcb145

edzoterem_1461921545.pdf (Szerkesztés alatt, 696 Kb, 2016-04-29 11:19:05) 0ac16cb6f8a360dbcd7caa7f095a3e48ec8df8ca1715dbb9a350df18f5daf561

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

koltsegvetesedzoterematalakitasg_1461916181.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2016-04-29 09:49:41)
01e250e48197a7b0b1100101fd5047159ea90b3ccb4317310b7562b2d7fcb145

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szakmai_indoklas_sportfelszereles_1462033943.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2016-04-30 18:32:23)
f29723c1cc8cdadecf243ac0b331ea5aaa94eb2f3f6e966c7d13f16143c5034c

bosu-arajanlat-2016_1461567225.pdf (Szerkesztés alatt, 995 Kb, 2016-04-25 08:53:45)
2ec86e288ff02ea6f9a1734bd415042897bc04fc27f580557597f13b2260e160

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

turkalyakatalin_1461916892.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2016-04-29 10:01:32) ad8701934ab074659367419a43abdf19d9ee2992e5491076bfe8ade595dcded2

madargabriellaedzoiengedely2015_1461916968.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2016-04-29 10:02:48)
5e3c9ecab2bd72a6651c00daa4a107ac0764eef5affdbaa6d66455efacb8a4b0

sportmunkatars_munkakori_leiras_1462034554.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2016-04-30 18:42:34)
c72dd7332940addd2a9daa4f241f5824b34c9fd0068fb06119773c3f6e489e1a

reichenbachlicensz_1461925154.pdf (Szerkesztés alatt, 684 Kb, 2016-04-29 12:19:14)
27d2f4df756ee7f2adaf467febd82622e46696fc4403e300794ab4dce71836cf

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szemelyszallitaskoltsegterv_1462035459.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-04-30 18:57:39)
921be8ed59d409e88f55cd04c264c2534fc7600b60f6a414f6029137f1409168

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szallas_etkezes_koltsegterv_1462034980.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2016-04-30 18:49:40)
f334ba8725b7e7ef80ce97875a638e4054a87a681de3dc4d9e1678379d9d9ad5
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