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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kisújszállási Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kisúj SE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19866705-1-16

Bankszámlaszám

11745080-20005502-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5310

Város

Kisújszállás

Közterület neve

Deák Ferenc

Közterület jellege

utca

Házszám

6

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

5310

Város

Kisújszállás

Közterület neve

Deák Ferenc

Közterület jellege

utca

Házszám

6

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 916 11 18

Fax

+36 59 520 571

Honlap

www.kisujse.hu

E-mail cím

szenasilaszlo61@gmail.com

E-mail cím

szenasilaszlo61@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szénási László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 916 11 18

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szénási László

E-mail cím

+36 20 916 11 18

szenasilaszlo61@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Tornaterem

Kisújszállás Város Önkormányzata

Móricz Zsigmond Református Kollégium

16

Felk. és versenyeztetés

Tornaterem

Kisújszállás Város Önkormányzata

Móricz Zsigmond Református Kollégium

14

Felk. és versenyeztetés

Tornaterem

Kisújszállás város Önkormányzata

Illéssy Sándor Szakközépiskola

6

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-05-31
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-05-31

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

MÁV-Egyetértés SE

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1946-04-10

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

2016-05-02 10:20

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

13,5 MFt

14,5 MFt

14,8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,8 MFt

1 MFt

2,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

26,7 MFt

27,5 MFt

575 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

3,6 MFt

26 MFt

Összesen

41 MFt

46,6 MFt

618 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

17 MFt

17,5 MFt

18 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,9 MFt

2,2 MFt

2,4 MFt

Anyagköltség

6 MFt

7 MFt

8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

14,5 MFt

18 MFt

564 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,5 MFt

1,9 MFt

25 MFt

Összesen

40,9 MFt

46,6 MFt

617,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

9,7 MFt

10,6 MFt

11,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,8 MFt

1,9 MFt

2,1 MFt

2016-05-02 10:20
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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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

534 122 098 Ft

10 682 000 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

12 351 160 Ft

200 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

317 861 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-05-02 10:20
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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
Egyesületünk folyamatos célja és feladata a rendszeres sportolás, versenyeztetés biztosítása, felkelteni az érdeklődést a testmozgás, az egészségfejlesztés iránt. A
közvetlen és közvetett társadalmi közegben fejlesztő hatást gyakorolni a sportfejlesztésére, a polgárok életvitelére és életminőségére az életmód kialakításában. E
célok és feladatok alapján végezzük tevékenységünket. Jelenleg 8 szakosztállyal működünk, amelyek közül az egyik kiemelt a kosárlabda szakosztály. A célok
megvalósításához, a feladatok végrehajtásához a város önkormányzata nyújt támogatást. Ezt a támogatást használjuk fel saját erőként a TAO források elnyerésének
a folyamatában. Minden évben nyújtunk be sportfejlesztési kérelmet a források elnyerése érdekében. Ezek teszik lehetővé a kosárlabdasport fejlesztését,
népszerűsítését. Ma már 7 szakember bevonásával, 4 csapat országos, 7 csapat megyei versenyrendszerbe nevezésével és versenyeztetésével végezzük
feladatunkat. Két intézményben 3 tornateremben tudunk felkészülést vagy versenyzést biztosítani. A szakembereink folyamatosan részt vesznek országos és megyei
továbbképzéseken. Jó együttműködést alakítottunk ki a szolnoki kosárklubokkal. Tehetséges versenyzőink ott folytatják magasabb osztályban a versenyzést. A város
intézményeivel kialakított jó kapcsolat eredményeként már több éve mindkét általános iskola részt vesz a Dobd a kosárba! A sportág népszerűsítése érdekében 24
órás kosárlabdát, streetball programokat és különböző helyi tornákat szervezünk és bonyolítunk le. A fejlesztés eredményeként az iskolai testnevelés és sport
szakmai anyagaiba szervesen beépültek a kosárlabdázás szakmai anyagai, minden intézményben a testnevelésben a választható mozgásformák között szerepel a
kosárlabda. Az elmúlt évben sikerült a legnagyobb tornaterem parkettájának felújítását megvalósítani, de sajnos a szakmai munkánk további fejődését gátolja a
létesítmény hiány. Kisújszállás városban nincs sportcsarnok. Egy terem van, ahol használható, de nem szabvány méretű pálya található (nincs meg a pálya
hosszúsága). Kevés az edzésidő, szűk a létesítmény kapacitás. Ahhoz, hogy előre tudjunk lépni a szakmai munkában szükséges lenne egy olyan játékcsarnok
építése, amelyben keresztbe két szabvány méretű kosárlabda pálya fér el. Sportfejlesztési tervünk központi eleme ez a fejlesztés, amely lehetővé teszi, hogy két
pályát tudjuk használni. Tudjunk növelni az edzésszámot, tudjunk jobb és korszerűbb körülményeket nyújtani a sportágat választó gyerekek számára.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A projekt részletes bemutatását egy önálló fájlban csatoltuk a műszaki tartalom résznél az alábbi fájlnévvel: kosarlabda_es_jatekcsarnok_sportfejlesztesi_prg_1.pdf A
beruházás révén a Kisújszállási SE Kosárlabda Szakosztálya a jelenleg használt kicsi, egy pályás, nézőtér nélküli tornaterem helyett egy két szabványos pályával és
centerpályás használat esetén 240 fős mobil lelátóval rendelkező kosárlabda és játékcsarnokot használhat, így több edzéshez és jobb sportolási körülményekhez jut.
Az épület hat öltözőjével és vizesblokkjaival biztosítja a bajnokságok korszerű követelményeit. A kettős iskolai hasznosítás miatt megfelel az oktatási tornatermekre
vonatkozó szabványnak, az előírásnak megfelelő helyiségekkel és akadálymentesített lesz. Az új létesítmény a helyi építési előírások, különösen az
építménymagasságra vonatkozó szabályok, a meglévő 57 db parkoló miatt egy sporttagozatos általános iskola jelenlegi 24 x 12 méteres játékterű tornaterme helyén
épül, a tornaterem és egy másik épület elbontásával. Az iskolához kötődő üzemeltetés biztosítja, hogy az épület hétköznap, napközben is kihasznált legyen, az iskola
a használatért cserébe tudja az üzemeltetés személyi feltételeit biztosítani, a takarítást, a gondnoki tevékenységet, az épület nyitását, zárását, felügyeletét. Így az
egyesületünknek csak a rezsi és karbantartási költségeket kell viselnie a tulajdonába és üzemeltetésébe kerülő új épületben. A helyszín fenti előnyei mellett hátránya,
hogy bontani kell, egy kazánházat és napelemeket kell áthelyezni, továbbá az iskola telkén lévő közcélú, városrészeket ellátó gáz- és szennyvízvezeték egy
szakaszát át kell helyezni az új épület elhelyezhetősége miatt. Az elbontandó részek miatt szükséges a meglévő konditerem pótlása közel azonos méretben, amelybe
a meglévő gépeket áthelyezzük és erőnléti edzésekre a kosárlabdázók használhatják. Az épület jó minőségű, műanyag nyílászárókat, 2018-ban hatályba lépő
szabványnak megfelelő hőszigetelést, kondenzációs gázkazánt, a használati melegvíz és gázkazán rendszert segítő napkollektorokat, a teljes elektromos
fogyasztását megtápláló napelem rendszert kap, amely a fenntartást segíti. Nyáron gravitációs szellőztetés és kültéri árnyékolók védik a napfény melegítő hatásától.
Az épület anyaghasználatánál a minél kisebb karbantartási igényre törekedtünk. A kivitelezést 2016.10.01-2017.06.30. között tervezzük.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az utánpótlás nevelés szakmai projekt időtartama 1 év, mely a szakmai munkában két szakaszra bontható. 2016-ban 4,5 hónap: augusztus 21-től felkészülés
megkezdése, edzőtáborozás, összetartás, edzőmérkőzések, tornák szervezése, részvétel. Nevezés az országos és a megyei versenyekre, edzések rendszerének
kialakítása, együttműködés megkötése az az intézményekkel. A szakemberekkel szerződéskötés. Részvétel az edzőtovábbképzéseken, licencek megszerzése. 2017ban 5,5 hónap: január 2-től a fejlesztés folytatása, felkészülés, bajnoki rendszerben való részvétel, meghívásos tornák szervezése, lebonyolítása, azokon részvétel
június 30-ig. A feltételek biztosítása egész éves folyamatos feladat: a tornatermek szerződéseinek elkészítése, a felszerelések beszerzése, az utazások biztosítása
folyamatos feladatot igényel. Gazdaságilag a fejlesztési terv megvalósítása évek között áthúzódó tevékenység. Az ingatlanfejlesztési projekt tervezett ütemezése
2016-2017 június közötti időszakot ölel fel, folyamatos munkavégzés mellett. 2016. március hónaptól kezdődően folynak az engedélyezések, telekösszevonási
eljárás, tervezési folyamatok és egyeztetések, melyek nagyjából 6 hónapot ölelnek fel. Az engedélyek megszerzését követően a kivitelező kiválasztásáráról szóló
közbeszerzési eljárás lebonyolítására 2 hónapot terveztünk, ezt követően a 2016. évben nagyjából 2 hónap, 2017-ben 8 hónap áll az építkezés, kivitelezés
rendelkezésre. A projektlebonyolítás, kifizetési kérelmek összeállítása és lebonyolítása, szerződések, műszaki ellenőrzés és nyilvánosság feladatai,
projektmenedzsment évek között áthúzódó tevékenység, munkálatai folyamatosak.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Kosárlabdázással a kisújszállási gyerekek ügyességéért, egészségéért - Légy Te is bajnok! című szakmai programunk folytatása az előző évekre épülve illeszkedik
az MKOSZ stratégiai céljaihoz: népszerűsítjük a sportágat, már két általános iskolában segítjük a Dobd a kosárba program kialakítását, az intézményekkel a
mindennapos testnevelésbe beemeltettük a sportág szakmai anyagát, a kosárlabdasport korai életszakaszban való megszerettetésével, népszerűsítésével, a
feltételrendszer javításával erősítjük a gyerekek motivációját. A sportág választás elősegítésében támaszkodunk a városi és körzeti rendezvényekre, a streetball, a
B33 kiemelt feladat a népszerűsítés növelésében. Az egymásra épülő életkori szakaszok alapján működő csoportok jó lehetőséget teremtenek a szakmai munka
színvonalának emelésére, a tehetségek kiválasztására és a magasabb osztályú csapatokhoz való irányítására. Már rendszeresen négy kosarasunk versenyez
szolnoki kosárlabda klubban. A kiválasztás segítése mellett az edzők továbbképzését is a magasabb osztályban tevékenykedő edzőkkel szakmai együttműködésben
oldjuk meg. Minden edző részt vett az MKOSZ kötelező edzőképzésén és teljesítette a kreditszámot. A város és a térség intézményeivel jó kapcsolatot kialakítva
támogatjuk a sportrendezvényeiket, részt veszünk a diákolimpiai versenyrendszerben is. Előre léptünk az eredményességben, versenyzünk az MKOSZ országos
rendszerében, minden területen javítottunk a helyezéseinken: diákolimpia, megyei bajnokság, B33. Szeretnénk folytatni a bővítést és a fejlesztést. A szakmai munka
fejlesztésének elengedhetetlen feltétele az edzésszám növelése, a hatékonyság fokozása. Ezt csak megfelelő feltételrendszer mellett tudjuk megteremteni. A
szövetség támogatásával szeretnénk, ha a tervezett játékcsarnok felépülhetne. Ezzel egy időben két csapat számára lehetne biztosítani az optimális
edzésfeltételeket.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A fejlesztési program társadalmi és gazdasági hatása hosszútávú. A rövid távú hatása a városban a sportág népszerűségének növelése, a támogatottság
fokozódása, a nézőszám emelkedése. A szülők és a támogatók látják a fejlesztések hatásait, megélik és átélik gyermekeik sikerét vagy kudarcát, támogatják őket.
Örülnek, hogy a sportág ebben az információs és mozgásszegény társadalomban vonzó mozgásformát jelent a gyerekek számára, ahová szívesen járnak.
Megtanulják, hogy a rendszeres tevékenység, a kitartás eredménye az edzettség, a siker. Átélik az egymásért való küzdelmet, toleránsabbak, elfogadóbbak lesznek,
jobb gyermekek válnak belőlük. Az együvé tartozásban, a közös célért való küzdelemben kialakul egy jó csapat, amelyhez érdemes tartozni.
Személyiségfejlődésükben több pozitív ingert kap, több fejlesztő hatás éri őket. Törekszünk arra, hogy értéket teremtsünk számukra, illetve a sportolóink jó és
követendő példát mutassanak társaiknak. A szülők bevonása - szervezés, szurkolás, szükség esetén csapatszállítás - jó lehetőséget teremt a támogató kapcsolatok
fejlesztésére, amely a gazdasági kapcsolatokban jelent előnyöket számukra. Fontos számunkra, hogy a környezetünkben érzékelhető a fejlesztés hatása, a sokszínű
tevékenység. Ennek eredményeképp egyesületünk, szakosztályunk meghatározó közössége lett városunk civil életének. Ha a fejlesztés tud folytatódni, akkor a
tömegesítés, a szakmai színvonal eredménye tovább javítható. Kockázat, ha a támogatás nem realizálható, akkor a fejlesztéseinket se tudjuk a tervezett színvonalon
megvalósítani.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 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

2016-05-02 10:20
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Kosárlabda és játékcsarnok építése

2016-10-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2017-06-30

U.
f.

É.
k.

2017-07-31

Tervezett beruházási
érték (Ft)

747 008 348 Ft
747 008 348 Ft

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

Beruházás címe

Kosárlabda és játékcsarnok
építése

5310
Kisújszállás
Széchenyi u.
4

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
Hrsz: 2200

Indoklás

A beruházás révén a Kisújszállási SE Kosárlabda Szakosztálya a jelenleg
használt kicsi, egy pályás, nézőtér nélküli tornaterem helyett egy két
szabványos pályával és centerpályás használat esetén 240 fős mobil
lelátóval rendelkező kosárlabda és játékcsarnokot használhat, így több
edzéshez és jobb sportolási körülményekhez jut. Az épület hat
öltözőjével és vizesblokkjaival biztosítja a bajnokságok korszerű
követelményeit. A kettős iskolai hasznosítás miatt megfelel az oktatási
tornatermekre vonatkozó szabványoknak. Az új csarnok a jelenleg
meglévő tornaterem helyén, két ingatlan összevonásából keletkező
telken kerül felépítésre, melynek összevonása jelenleg is tart. A korszerű
kosárlabdacsarnok megfelel az akadálymentesítés szabványainak is,
valamint alkalmas lesz mintegy 300 nézőt befogadó rendezvények
megtartása mellett egyéb tömegsportok, iskolai sportrendezvények
lebonyolítására is, így széles skáláját kínálva a fiatalok, valamint felnőtt
és aktív korúak sportolási lehetőségeire.

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

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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

518 098 877 Ft

5 341 221 Ft

10 682 000 Ft

534 122 098 Ft

228 909 471
Ft

757 690 348 Ft

763 031 569 Ft

2016-05-02 10:20
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

23

17

1

Országos

U11

14

4

1

Országos

U12

17

0

1

Országos

U14

22

9

2

Országos

U16

16

14

1

Megyei

U18

14

6

1

Megyei

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

106

50

7

2016-05-02 10:20
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csapatok
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8 / 24

be/SFP-06232/2016/MKOSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 800 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

250 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 200 000 Ft

Nevezési költségek

150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

350 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

150 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 200 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

13 400 000 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)

12 027 649 Ft

123 512 Ft

200 000 Ft

12 351 160 Ft

1 372 351 Ft

13 600 000 Ft

13 723 512 Ft

2016-05-02 10:20
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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
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-02 10:20
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

2016-05-02 10:20
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

150 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

100 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

100 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

350 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

314 682 Ft

3 179 Ft

0 Ft

317 861 Ft

35 318 Ft

350 000 Ft

353 179 Ft

2016-05-02 10:20
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi utófinanszírozott

10 682 000 Ft

10 682 448 Ft

5 341 221 Ft

16 023 221 Ft

Utánpótlás-nevelés

200 000 Ft

247 893 Ft

123 512 Ft

323 512 Ft

Összesen

16 346 733 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A projektmenedzsment, műszaki menedzsment, pénzügyi vezetői tevékenység, projekt asszisztensi, jogi, közbeszerzési, beszerzési
feladatok teljes körű ellátása.

Utánpótlás-nevelés

Pályázat lebonyolítása, elszámolás elkészítése, adminisztrációs feladatok elvégzése.

2016-05-02 10:20
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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: Kisújszállás, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szénási László (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 a jogszabályban meghatározott 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. 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: Kisújszállás, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-05-02 10:20
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 20:25:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 20:25:45
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 20:26:00
Feltöltés / Megtekintés

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:38:18
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 15:04:41
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:55:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:47:26
Feltöltés / Megtekintés

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

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:12:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 08:07:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:11:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 08:12:26
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 69
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 08:14:58
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-29 09:49:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:49:06

2016-05-02 10:20
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:09:27
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:43:03

Kelt: Kisújszállás, 2016. 05. 02.
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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

7

8

14%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

4

5

25%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

20

25

25%

U16

fő

30

36

20%

U15

fő

12

16

33%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

518 098 877 Ft

5 341 221 Ft

10 682 000 Ft

534 122 098 Ft

228 909 471 Ft

757 690 348
Ft

763 031 569 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

518 098 877 Ft

5 341 221 Ft

10 682 000 Ft

534 122 098 Ft

228 909 471 Ft

757 690 348
Ft

763 031 569 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 027 649 Ft

123 512 Ft

200 000 Ft

12 351 160 Ft

1 372 351 Ft

13 600 000 Ft

13 723 512 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

Versenyeztetés

314 682 Ft

3 179 Ft

0 Ft

317 861 Ft

35 318 Ft

350 000 Ft

353 179 Ft

Összesen

530 441 208 Ft

5 467 911 Ft

10 882 000 Ft

546 791 119 Ft

230 317 140 Ft

771 640 348
Ft

777 108 259 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
120 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (103 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_cimpl_kisujse_20160418_1461695145.pdf (Szerkesztés alatt, 576 Kb, 2016-04-26 20:25:45)
c2f01b750aaa408b20aa1cc565e5a5fe5d5f27ad6699abf1efd508acb59020d7
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
letesitmeny_altal_termelt_bevetel_1461915783.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2016-04-29 09:43:03)
e5dc607084ae653294a181de61bbbaed0b25c1b36ac497393bb6a65ced3a781f
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
beruhazas_finanzirozasi_terve_forra_1461916193.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2016-04-29 09:49:53)
9f775a0eb194a150eda46f083a4e1b1313a47375afd8bf89fe310b0e4aacce9c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
letesitmeny_tervezett_kihasznaltsag_1461917367.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-29 10:09:27)
d0e30b53d23994d0d5322b44667cde95e56b3e0232c7e61157adac4320abf0e7
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
fenntartas_es_finanszirozasa_1461916146.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2016-04-29 09:49:06)
7dddf4a17645940d80f8ec027e67c4b9d04ea531926c8e45503961c44e8af1de
Egyéb dokumentumok
nyilatkozatingatalncim-adatrol_ja_1461845711.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-04-28 14:15:11)
784fb783b91905c56ca719e517bc78d64c791893d0c0095869c83b93ca589986
foldhivataliertesites_telekalakita_1461848293.pdf (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-04-28 14:58:13)
1d91fbc4e7d8aebcbd4064eb7971b756b3fe88f521de18ce5c1f75ab31471e44
epitesiengedelyirantikerelem_jat_1461848524.pdf (Szerkesztés alatt, 280 Kb, 2016-04-28 15:02:04)
d38e85c855318b364186b80b45c30335c9879e79fb63f665678ca39fef849360
meghatalmazas_kisujszallasikosarla_1461848579.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2016-04-28 15:02:59)
9c4aa1325994ebdbc7813b691e59316e217f152d0b2b9e689e1c3cdc93a83979
alairolap_jatekcsarnok_1461848681.pdf (Szerkesztés alatt, 313 Kb, 2016-04-28 15:04:41)
a51b367d98ae2b20941302786ed3e0c2a85f20e245d4e4fe7189b352ff978d35
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
bir_kiv_20160419_kisujse_1461695122.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 20:25:22)
841af0dfe8f76759de7b3e0a4131bec5681b0239fc418c5fefec1cfef6ae5973
(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig_dij_befizetese_mkosz_1461915498.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Kb, 2016-04-29 09:38:18)
e741627d6fdb9852b86e470369b159271c3c2c262a7223656367690769287651
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_kisujszallasi_sportegyesulet_1986_1461695160.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-26 20:26:00)
9fcc842fd9e97b6133ae5ab5773ef796940d4342aee642058d1752c43652c5fe
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
vizmusportcsarnokbontesepites_1461845491.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 14:11:31)
56029f8736d0d43aaa9835c8941036dba1f4696807c1385c2ab5fca020b77152
eonengedelybontashoz_1461845512.pdf (Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2016-04-28 14:11:52)
797c82c7653fc0343cafae50203d35d4d9b1bfab70f0e3669b52eb35a762ccc1
e.onuzemeltetoihozzajarulas_1461845527.pdf (Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2016-04-28 14:12:07)
abe63ac06b8454972c6fb96b10eae73b06d61f968f350bb8b15d3c84af4903b2
kosarlabdaesjatekcsarnok_kozutkez_1461845573.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-28 14:12:53)
98fef199929f717ab311d9a9c0f7f11dbf00cf05247091f36a2bdd60a95ff535
kozutkezeloihozzajarulasmelleklet_1461845586.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 14:13:06)
feaaa59c603dbae6dec44cdae3fe063923c3c477cce54750d5bc4144ccc806ce
telepuleskepivelemeny_kisujszallas_1461845691.pdf (Szerkesztés alatt, 680 Kb, 2016-04-28 14:14:51)
e14a2a337ca2d41eabadae01c5122bb7d42f898880a1c64aef2965139236b1b4
parkolonyilatkozat_kisujszallasij_1462176619.pdf (Szerkesztés alatt, 389 Kb, 2016-05-02 10:10:19)
9f72dabdbfe2c0fd9a95b8c69b1f6721430cb4c96cd257a2a7352fa251470708
nyilatkozatingatalncim-adatrol_ja_1462176663.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-05-02 10:11:03)
784fb783b91905c56ca719e517bc78d64c791893d0c0095869c83b93ca589986
foepiteszi_szakvelemeny_jatekcsarno_1461848206.pdf (Szerkesztés alatt, 447 Kb, 2016-04-28 14:56:46)
7907f8a8c78f3f8b6dfcbe077463440b8fc4cb3dec8f27bd6f9de8775245af41
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
nyilatkozat_engedelyrol_1462169243.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2016-05-02 08:07:23)
61bfbff3653ee88050efb78044b1032eb050ae0ed03581acbfb822f1ae5d58ac
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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
megallapodas_teremhasznalat_moricz__1461926832.pdf (Szerkesztés alatt, 662 Kb, 2016-04-29 12:47:12)
7f84323942542845cccd190d61cafb588a5c740e4177f68bbf507c20f05a5104
megallapodas_teremhasznalat_illessy_1461926846.pdf (Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2016-04-29 12:47:26)
ec81794aad8c83907be1f50a227f3f0168ec5a80a2a1ff29857e297a6c616fa6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
foldhivataliertesites_telekalakita_1462176737.pdf (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-05-02 10:12:17)
1d91fbc4e7d8aebcbd4064eb7971b756b3fe88f521de18ce5c1f75ab31471e44
nyiltkozat_tulajdonilap_1462169232.pdf (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2016-05-02 08:07:12)
98e7a8457699a99caca05d477468185fb1290e72313804ca2e491e39603173b1
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
nyilatkozat_jelzalogrol_1461916549.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2016-04-29 09:55:49)
1d9b1cf0ccde031716ff5b8bfe71dc18e8e4244a058572e0a1283b64b1824f18
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
tervezoi_koltsegterv_1461851467.pdf (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2016-04-28 15:51:07)
f9047409a684a7d7b32baaebda57d67e978e5c5535ff6e7fe863c18a8cfe4ab3
jatekcsarnok_gyengearam_koltsegbecs_1461851471.xls (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2016-04-28 15:51:11)
3aa4a968d985f76584dee6c4df2bb14de90952bbe0f4116e536362d1f3f0e28c
rogzatettfelszerelesek_1461851504.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-28 15:51:44) 39f5084d5f23ce11fd1e9f874f1616fe0734afefe989685f133f2ccc7d86f566
mobilfelszerelesek_1461851509.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-28 15:51:49) de5ac858a532e7f31f59ad6299129d3887fc8783627f10dc60cf4879470a0baf
berendezesek_1461851519.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-28 15:51:59) 2f3e4c23c70e39a067b2155ea1f2349c201c5e29e4abcf67f7201caaeb3d17f0
foosszesito_1462169546.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2016-05-02 08:12:26) 1349f5e692e3a6831cfa1879f9ba5f3a8190c3cb332ae77628da6c925d8deb43
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
b-00bontasihelyszinrajz_1461845299.pdf (Szerkesztés alatt, 305 Kb, 2016-04-28 14:08:19)
bd07ce190f0cb2dfeb8883f3a6ad93112f46dadca602cf0eb2d451d9fe8b2797
kisujszallasbontasimuszakileira_1461845358.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 14:09:18)
bb1ce6dd6be9431aba8995b10fb07ca1ebbfbd8e62970d8c9ca2822ee13c5312
b-03alt.isk.metszeteibontashoz_1461845394.pdf (Szerkesztés alatt, 524 Kb, 2016-04-28 14:09:54)
eda394b72056e34971ffb2570bc33e25d7fb6d21d401904deb4eb8d708c082bd
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