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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

LVSC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2819

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

18586235-1-10

Bankszámlaszám

62100195-15600039-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3021

Helység

LŐRINCI

Út / utca

ÁRPÁD

Házszám

303

Irányítószám

3021

Helység

Lőrinci

Út / utca

Szabadság tér

Házszám

26

Telefon

+36 20 661 73 02

Fax

+36 37 388 464

Honlap

http://www.lorinci.hu/portal/index.php?
E-mail cím
option=com_content&view=article&id=388:lvsc

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

kasaros@t-online.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

SÁROSI KÁROLY

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

SPORTEGYESÜLET ELNÖKE

Mobiltelefonszám

+36 20 661 73 02

E-mail cím

kasaros@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
KRISTÓF ZOLTÁNNÉ

Mobiltelefonszám
+36 20 483 75 75

E-mail cím
kristofnemari@citromail.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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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

5 MFt

4 MFt

5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

2 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14 MFt

12 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

0 MFt

1 MFt

Összesen

21 MFt

18 MFt

23 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4 MFt

4 MFt

4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2 MFt

1 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2 MFt

3 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

13 MFt

10 MFt

13 MFt

Összesen

21 MFt

18 MFt

23 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

9 MFt

9 MFt

9 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

1 051 701 Ft

19 285 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 752 030 Ft

135 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 075 257 Ft

141 044 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-10-26 11:47
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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
A Lőrinci Város Sport Club 2014-2015-ben 7 csapattal vesz részt az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága által szervezett Bajnokság Nyugati
Csoportjában.Egyesületünk nem rendelkezik saját tulajdonú pályával és öltözővel.Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi sportlétesítményt-ide
értve a fedett műfüves kis pályát is-az Egyesület külön Együttműködési Megállapodásban rögzített keretek között használja. Mivel eddig két alkalommal is sikeresen
pályáztunk az öltöző felújítására ebben az évben is szeretnénk folytatni ,illetve befejezni az öltöző felújítását. Ezáltal is valamennyi korcsoportban szereplő játékosaink
immár korszerű körülmények között edzhet és versenyezhet,szakképzett edzők irányításával.Mind a technikai mind a sporteszközök és sportfelszerelések minden
játékos számára biztosítva vannak. Jelenleg a Felnőtt csapatunk a 15.helyen áll,az Ifjúsági csapat a 3.helyet,a serdülő csapat az 5.helyet foglalja el. Az OTP BANK
Bozsik programban szereplő csapataink(U-13,U-11,U-9,U-7.) folyamatosan részt vesznek a tornákon. Ősszel 8 tornát szerveztünk,tavasszal pedig 5 tornát
szervezünk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlanberuházást nem tervezünk,mert az Önkormányzat Együttműködési Megállapodás alapján rendelkezésünkre bocsájtja az öltöző épületét, a sportpályát és a
műfüves pályát is.Csak felújítást tervezünk az épületen belül.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama:2015.július 1- 2016. június 30. Csapatainkat benevezzük a megyei bajnokságba. 2015.július. Játékengedélyek,sportorvosi
igazolások,sportfelszerelések,hitelesítés,pályakiegészítők biztosításával,a bajnokság indulási feltételei adottak lesznek. Rendszeres edzések ,és edzőmérkőzések
lebonyolítása. 2015 augusztustól biztosítjuk a mérkőzésekre való utazást és az étkezéseket. Részt veszünk a Bozsik tornákon. A téli,tavaszi,és őszi időszakban a
műfüves pályán edzéseket mérkőzéseket és különböző tornákat szervezünk és tornatermi edzéseket is szervezünk,2016.október-2016.április közötti időszakban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A felnövekvő nemzedék számára biztosított feltételek,és körülmények döntően meghatározzák,hogy a gyerekeink milyen egészségesek lesznek,hogyan tudnak
bekapcsolódni az ország fejlesztésébe,és mennyire lesznek képesek megfelelni a mai kor kihívásainak. A magyar labdarúgás stratégiájának megfelelve szélesítjük az
utánpótlás-nevelést, és minél több magyaros technikát kell beépíteni a programba, minél több magyar játékost kell versenyeztetni a bajnokságokban. A bajnokságban
felnőtt, U-19,és U-16. csapattal veszünk részt,és emellett Bozsik program keretében (U-7,U-9,U-11,U-13.)is versenyzünk. Kihasználva a műfüves pálya adta
lehetőségeinket számos tornát szervezünk, és több utánpótlás tornán is részt veszünk. A város és az Egyesület vezetői mindent megteszünk,hogy a sportolás,az
egészséges életmód feltételeit biztosítjuk, hiszen a felelősség a mienk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egy ismert mondás szerint "a sport a legfontosabb mellékes dolog a világon". A sport révén tanulja meg az ember a legfontosabb erényeket,mint a kitartást,a gyors
elhatározást,a tisztességet,a nemes küzdelem szabályait,az összetartozást,az egyéni érdek alárendelését. A labdarúgás tömeges elterjedése révén a fiatalok
értelmes,hasznos, egészséges tevékenységgel tölthetik szabadidejüket. Az egészséges életmód hosszabb ,és kellemesebb életet tesz lehetővé. Ehhez a
felismeréshez a gyerekek már a családjukban,az óvodában,iskolában kollégiumban kell hogy eljussanak Ehhez persze szükség van a résztvevőkre,mert nélkülük a
tervek csak tervek maradnak,a létesítményeink pedig üresen konganak. Gyerekeinknek építjük a jövőt,de nem nélkülük. A sporttevékenység általában szórakoztatóbb
ha versenyrendszerben és szervezett formában történik.De a lényeg az ,hogy ki-ki a saját képességeinek megfelelően sportoljon. A program így lesz sikeres.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

felnőtt edző

Edző

Egyéb

könyvelő

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Normál

100

12

85 000 Ft

23 800 Ft

1 305 600 Ft

140

24

135 000 Ft

37 800 Ft

2 073 600 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

felnőtt edző

Az utánpótlás kamaszkorosztály kiöregedő saját nevelésű játékosainak a felnőtt csapatban folytatják a pályafutásukat. Ezeknek a játékosoknak a
képzéséhez szükséges feladatok elvégzéséhez alkalmazzuk a felnőtt edzőt. A megyei II.osztályban játszik a felnőtt csapat, létszáma 18 fő. A
felnőtt csapat 60-70 %-át saját nevelésű fiataljaink alkotják, az átlag életkoruk nem éri el a 24 évet.

könyvelő

1./ Személyi jellegű ráfordítások számla, Tárgyi jellegű beruházások számla, Utánpótlás nevelés feladatainak számlák, könyvelése
számítógépen történik a megbízott saját, jogtiszta számítógépes programjával. Számlázás, beérkezett számlák utalása,elkészítése a TAO
elszámoláshoz, ellenőrzéshez. 2./ Naplófőkönyv vezetése az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján. 3./ Foglalkoztatottakra
vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. Bérszámfejtések, bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése. 4./ Az
Egyesület aktuális adó-, adóelőleg-, járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása,nyilvántartása és átutalása a NAV részére.
Adóbevallások elkészítése és benyújtása. Adóigazolások elkészítése. 6./ Beszámoló összeállítása, elkészítése az Egyesület jogállása szerinti
meghatározott formában: Mérleg- és eredmény-kimutatás elkészítése. Országos Bírósági Hivatalnak postázni. Taggyűlésre rovatszám szerinti
beszámoló és a költségvetés készítése.

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)

1 021 899 Ft

10 517 Ft

19 285 Ft

1 051 701 Ft

1 051 701 Ft

2 092 885 Ft

2 103 402 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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)

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 - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Öltözőfelújítás

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
öltözőfelújítás

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)
2016-01-01

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

2016-02-28

U.f.

2016-03-01

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
9 443 237
Ft
9 443 237
Ft

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

Indoklás

öltözőfelújítás

Az öltöző felújítása első két ütemben elkezdődött. 2013-ban az épület nyílászáróit cseréltük ki és a teljes épület tetőszerkezetét
és külső szigetelését végeztük el. 2014-2015-ös szezonban az épület teljes gépészetét cseréljük,és fűtéskorszerűsítést hajtunk
végre. (kazán,radiátorok bojler)A 2015-2016-os szezonban tovább szeretnénk folytatni illetve befejezni az épület
felújítását,azzal,hogy a teljes vizesblokkot felújítjuk(víz.csatorna hálózat)Így, az épület teljes felújításával egy korszerű minden
igényt kielégítő létesítménnyel segíthetjük a sportolók fejlődését

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Öltözőfelújítás

öltözőfelújítás

Egyéb

3021
Lőrinci
Árpád utca
303

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
108

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

379

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

Sportpálya

Nagy f.p.

3024
Lőrinci
Árpád utca
303

108

102*65

Egyéb

52

0 Ft

6

műfüves pálya

Kicsi mf.p.

3024
Lőrinci
Árpád utca
303

108

40*20

Bérelt

32

3 000
Ft

6

Hunyadi Mátyás Általános
Iskola tornaterme

Edzőterület

3024
Lőrinci
Temesvári út
9

189

10*25

Bérelt

20

1 000
Ft

6

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
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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.

6 549 510 Ft

67 520 Ft

135 000 Ft

6 752 030 Ft

2 893 727
Ft

9 578 237 Ft

9 645 757 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

17

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

9

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

23

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

6

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

LŐRINCI VSC U21

0

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Korosztály nem indul

U17

LŐRINCI VSC U17

0

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Korosztály nem indul

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U16

LŐRINCI VSC U16

19

egyéb ffi UP

Ez a korosztály indul

U19

LŐRINCI VSC U19

21

egyéb ffi UP

Ez a korosztály indul

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-26 11:47

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-26 11:47

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-26 11:47

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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

2015-10-26 11:47

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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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

mez+nadrág+sportszár

szett

80

5 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

labda

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő együttes

db

40

12 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

megkülönböztető

db

20

1 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

táska

db

15

10 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2,44x7,32

pár

1

40 000 Ft

40 000 Ft

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

Megnevezés

Gyógyszer

Mennyiségi egység

fagyasztó spray

db

Mennyiség
20

Egységár
1 500 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
30 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Műfüves pálya

Műfüves pálya

3 000 Ft

32

6

576 000 Ft

Általános Iskola tornaterme

Sportcsarnok

1 000 Ft

20

6

120 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Műfüves pálya

A Lőrinci Város Sport Clubnak nincs saját pályája, öltözője. Együttműködési megállapodás alapján vesszük bérbe a műfüves pályát, Hüvösibb,
esősebb időszakban az edzések szabadban, füves pályán a megfázás veszélye fennáll, és a füves pálya is tönkre menne, ezért béreljük U13,U-16,U-19, csapatnak

Általános
Iskola
tornaterme

Az U-7, U-9, U-11 csapat tagjait a műfüves pályán is féltik a szülők a megfázástól, ezért béreljük a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermét,
novembertől- márciusig,6 hónapra, heti két foglalkozásra.

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

UEFAB

EKHO

40

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

Edző

UEFAB

EKHO

40

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

Edző

UEFAB

Normál

40

12

55 000 Ft

15 400 Ft

844 800 Ft

Edző

MLSZC Grass

Normál

30

12

37 500 Ft

10 500 Ft

576 000 Ft

Egyéb

pályagondnok

Normál

84

12

55 000 Ft

15 400 Ft

844 800 Ft

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

2015-10-26 11:47

Indoklás
Saját gondnokkal tudjuk megoldani azt a nem kis feladatot, melyet enni sportoló kiszolgálása, az edzések, mérkőzések és a
különböző tornák szervezése a vagyon biztonságos kezelése jelent. 2011.évben 43 fő sportoló volt. Jelenleg 95 fő a létszám,
ennyi gyereknek kiadnia sportfelszerelést visszavenni, rendben tartani, a pályát rendben tartani, szükséges egy fő gondnok
foglalkoztatása. felnőtt csapat tagjainak száma 18 fő. Munkaidejének 84 %-át az utánpótlás korú játékosok kiszolgálásával tölti.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

UEFAB

UEFA B

U13

2

17

UEFAB

UEFA B

U16

3

19

UEFAB

UEFA B

U19

3

21

MLSZC Grass

Egyéb

U7

2

6

MLSZC Grass

Egyéb

U9

2

23

MLSZC Grass

Egyéb

U11

2

9

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 610 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

30 000 Ft

Személyszállítási költségek

778 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

696 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

636 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 849 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 649 600 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)

6 863 460 Ft

70 753 Ft

141 044 Ft

7 075 257 Ft

786 140 Ft

7 790 644 Ft

7 861 397 Ft

2015-10-26 11:47
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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

2015-10-26 11:47
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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

2015-10-26 11:47
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

19 285 Ft

21 052 Ft

10 517 Ft

29 802 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

135 000 Ft

135 041 Ft

67 520 Ft

202 520 Ft

Utánpótlás-nevelés

141 044 Ft

141 514 Ft

70 753 Ft

211 797 Ft

Összesen

295 329 Ft

444 119 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatos munkák, kérelem összeállítása. Közreműködés a támogatási szerződések
megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. A felhasználási program során szükséges
adatszolgáltatási,jelentéstételi kötelezettség valamint az elszámolás teljesítése körében.Végső elszámolás és a negyedéves
előrehaladási jelentés elkészítésében történő közreműködés. Személyi jellegű ráfordítások elszámolásának elkészítése.
Összesített elszámolási táblázat kitöltése. Könyvvizsgálói összesítő adatlap kitöltése. Szakmai beszámoló elkészítésében
közreműködik.Támogatás felhasználás összesítő tábla kitöltése. Személyi jellegű költségek összesítője. Mellékletek ellenőrzése
a dokumentum -mátrix alapján. Fénymásolás. Hitelesítés elkészítése, aláírások beszerzése. Számlaösszesítő sorszámának
ráírása a banki kivonatra, bizonylatokra és pénztári bizonylatokra.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Tárgyi eszköz felújítás elszámolásának elkészítése. Szükséges táblázatok kitöltése, hitelesítése. Összesített elszámolási táblázat
kitöltése. Könyvvizsgálói összesítő adatlap kitöltése. Szakmai beszámoló elkészítésében közreműködik.Támogatás felhasználás
összesítő tábla kitöltése. Személyi jellegű költségek összesítője. Mellékletek ellenőrzése a dokumentum -mátrix alapján.
Fénymásolás. Hitelesítés elkészítése, aláírások beszerzése. Számlaösszesítő sorszámának ráírása a banki kivonatra,
bizonylatokra és pénztári bizonylatokra.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatos munkák, kérelem összeállítása. Közreműködés a támogatási szerződések
megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. A felhasználási program során szükséges
adatszolgáltatási,jelentéstételi kötelezettség valamint az elszámolás teljesítése körében.Végső elszámolás és a negyedéves
előrehaladási jelentés elkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás -nevelés feladatainak támogatása jogcímen az
elszámolás elkészítése. Összesített elszámolási táblázat kitöltése. Könyvvizsgálói összesítő adatlap kitöltése. Szakmai
beszámoló elkészítésében közreműködik. Támogatás felhasználás összesítő tábla kitöltése. Személyi jellegű költségek
összesítője. Mellékletek ellenőrzése a dokumentum -mátrix alapján. Fénymásolás. Záradékolás meglétének ellenőrzése.
Hitelesítés elkészítése, aláírások beszerzése. Számlaösszesítő sorszámának ráírása a banki kivonatra, bizonylatokra és pénztári
bizonylatokra. Összesített elszámolási táblázatot aljogcímenként részösszesítő sorok beiktatásával.

2015-10-26 11:47
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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: LŐRINCI, 2015. 10. 26.

2015-10-26 11:47
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Nyilatkozat 2
Alulírott SÁROSI 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: LŐRINCI, 2015. 10. 26.
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be/SFPHPM01-08494/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-08494/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-17 20:19:09

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:
2015-04-17 20:19:59

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:
2015-04-17 20:20:42

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:
2015-04-17 20:21:12

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-17 20:27:07

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:
2015-04-17 20:22:14

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-17 20:22:32

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:
2015-04-20 11:22:34

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-10-26 10:39:42

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:
2015-04-20 10:45:13

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-17 20:25:50

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:
2015-04-17 20:23:47

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: LŐRINCI, 2015. 10. 26.
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be/SFPHPM01-08494/2015/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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

4

4

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

UEFA 3 fő MLSZ
Grass. 1 fő

4

4

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

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

21

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

U15

fő

19

25

23

19%

21%
0%

Egyéb indikátorok
U13

17

-100%

U9

23

-100%

U 7,11

15

-100%
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be/SFPHPM01-08494/2015/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

1 021 899 Ft

10 517 Ft

19 285 Ft

1 051 701 Ft

1 051 701 Ft

2 092 885 Ft

2 103 402 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 549 510 Ft

67 520 Ft

135 000 Ft

6 752 030 Ft

2 893 727 Ft

9 578 237 Ft

9 645 757 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 549 510 Ft

67 520 Ft

135 000 Ft

6 752 030 Ft

2 893 727 Ft

9 578 237 Ft

9 645 757 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 863 460 Ft

70 753 Ft

141 044 Ft

7 075 257 Ft

786 140 Ft

7 790 644 Ft

7 861 397 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

14 434 869 Ft

148 790 Ft

295 329 Ft

14 878 988 Ft

4 731 568 Ft

19 461 766 Ft

19 610 556 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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be/SFPHPM01-08494/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (16 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)
alairas_minta_1429294799.pdf Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2015-04-17 20:19:59) 0fc4f28e32934d13c3aa9792ee0fce525d125d8373710f8153a8ad92bbbec2c0
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv_1429294989.pdf Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2015-04-17 20:23:09) 018ef8f0f325beac2333e5dc3e2e6727bea387ac2c30ea3d35cb6bd7f431c9f5
kmbt25020151026100020_1445852369.pdf Hiánypótlás melléklet, 35 Kb, 2015-10-26 10:39:29)
9f4c1b797ead0ed5043a61ebe3db259b3edda6f01c1c8c0934271af8a8af814b
img_1445852382.pdf Hiánypótlás melléklet, 911 Kb, 2015-10-26 10:39:42) c081bef37e9789b3dec833f1091a7e766a5316ba719c72fc55eb0d44a8af5e78
kmbt25020151020095122_1445330582.pdf Hiánypótlás melléklet, 129 Kb, 2015-10-20 10:43:02)
d8f7c6e2eb430796d714b7edce9898ea07dbcac980a35e01430b65f9bc46ef52
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozatazoltozohasznositasar_1429519513.pdf Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2015-04-20 10:45:13)
12cb668f73043638bc04474b42d830129eb4dc8bc75c57d55ba00a40ab07eb87
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonategritorvenyszektol._1429294749.pdf Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2015-04-17 20:19:09)
45f86743ee4b8e78bfe15d64b7841c63cd7029fccf3f0b55c8da51c09171346a
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankszamlakivonat._1429294872.pdf Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2015-04-17 20:21:12) af5a96b33d8ede67bba820513361db8aff0898b60019623fadefe181ffd51b5d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
egyuttesadoigazolas_1429294842.pdf Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2015-04-17 20:20:42)
da5b8b18e89e8d84a195c2e2917a3cbf5d47b89b6d74b38ff9f0a1bd2fe0ae67
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozategyebengedelykotelest_1429521754.pdf Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2015-04-20 11:22:34)
9472a4fa7cad2ede765a0da2bbdd8e897b6bb1953ddd4044901ed7d1e2709985
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
nyilatkozatep.engedelynelk.tev._1429294952.pdf Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2015-04-17 20:22:32)
a02b6fb52fa096971aa3e1330fe5559babfb5728cd7fe2bd4f29fc79e0498c62
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
egyuttmukodesimegallapodas_1429294906.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-17 20:21:46)
9b0e4f20fade3c0677995ecfc4d0835f1deaea3895640252de15573e740915a3
tulajdonosinyilatkozat_1429295227.pdf Szerkesztés alatt, 892 Kb, 2015-04-17 20:27:07)
ebc4a7392e06238ff0a51e21c6f8a2b0a6cb9e0cec85f41f6b1dc2f751b96757
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonlap_1429294934.pdf Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2015-04-17 20:22:14) 24098bce0d4e13058f6a6972a8064a88c53f7d3d5c94efd893b6e377cdb28510
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
lvscoltozoviz-csatorna_1429295150.pdf Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2015-04-17 20:25:50)
f172ffd734efb92df9a2bf957b958752851095a14370f0ab3368dc25576eb377
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras_1429295027.pdf Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2015-04-17 20:23:47) 6a222478c4272efd510009339800570669285307e28e28e7d8ee9626e454a54c
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