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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Répcelaki Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Répcelaki SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2673

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19893022-2-18

Bankszámlaszám

72600115-10010017-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9653

Helység

Répcelak

Út / utca

Petőfi Sándor

Házszám

73

Irányítószám

9653

Helység

Répcelak

Út / utca

Petőfi Sándor

Házszám

73

Telefon

+36 95 371 454

Fax

+36 95 371 454

Honlap

www.repcelak.hu

E-mail cím

repcese@repcese.hu

E-mail cím

molnar.arpad@repcelaktksz.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Molnár Árpád

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 434 62 81

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Bogdán Olivér

+36 20 956 18 84

E-mail cím
bogdoly@gmail.com

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

23,5 MFt

29,217 MFt

18 MFt

Állami támogatás

0,25 MFt

0,112 MFt

0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

9,165 MFt

8,3 MFt

3,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8,5 MFt

4,391 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Összesen

41,415 MFt

43,52 MFt

44 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

16,65 MFt

14,593 MFt

13 MFt

Működési költségek (rezsi)

4,5 MFt

3,446 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

14,14 MFt

8,897 MFt

9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

8,309 MFt

7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2 MFt

7,192 MFt

6 MFt

Összesen

37,29 MFt

42,437 MFt

36,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

5 MFt

9 MFt

Működési költségek (rezsi)

13,44 MFt

3,446 MFt

1,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 307 906 Ft

26 158 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 056 603 Ft

201 132 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 609 826 Ft

172 197 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-08-19 17:31
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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
Répcelaki SE Vas megye labdarúgásában jelenleg is meghatározó szerepet játszik. A felnőtt csapat 28 éven át egyfolytában NB II-NBIII-as bajnokságban szerepelt, a
2013-a átszervezést követően már 2. éve a megyei I. osztályban játszik a csapat. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a tehetségek gondozására. NB I-ben 3, NBIIben 2 játékos van, akik egyesületünkben kezdték a futballt. Az Illés akadémiánál 7 játékosunk van leigazolva, akik szintén nálunk nevelkedtek. A Bozsik program
keretében működő korcsoportokból 8 fő szerepel a megyei válogatott csapatokban. Alközpontként működünk, legfontosabb célkitűzésünk: nemcsak répcelaki de a
környékbeli falvak utánpótláskorú játékosait is felkaroljuk, nekik is rendszeres edzés lehetőséget biztosítunk. Eddigi munkánk eredménye, hogy a 20 fős felnőtt csapat
keretének 70 %-a 25 év alatti 12 fő répcelaki illetve közvetlen környékbeli falvakból verbuválódik. A szuperligában szereplő tekecsapatunk minden igényt kielégítő 4
sávos tekepályán fogadja a vendégcsapatot és biztosítja a környező falvak sportolási igényeit. A nagypálya világítása lehetőséget biztosít esti mérkőzések
megtartására. U-18-as illetve U-21-es csapataink edzései itt zajlódnak, néha bajnoki mérkőzéseket is villanyfénynél játsszák. Az edzőpálya teljes megvilágítása
–TAO-s pályázaton nyert pénzből elkészült. Ez legfőképp az utánpótlás csapataink edzés lehetőségét szolgálják. Egyesületünk számára alapvető fontosságú, hogy jól
felkészült, szakmai tudással felvértezett szakemberek gondozzák a fiatal tehetségeket. Valamennyien megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek és mindannyian
volt korábbi répcelaki labdarúgók. Az utánpótlásért felelős vezetőedző egyben a felnőtt csapat másodedzője így biztosított a folytonosság az utánpótlás illetve a
felnőtt csapat között. Külön kapusedző foglalkozik az utánpótláskorú tehetségekkel. Az utánpótláskorú igazolt játékosaink száma stagnál, pedig működési
körzetünkben a gyermek létszám folyamatosan csökken.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
2015-16 évi TAO pályázat keretében szeretnék az alábbi beruházást megvalósítani: 1. Hátsó vész kijárati lépcsőn a balesetveszély megszüntetése,hideg burkolattal
való ellátással. További elhasználódás megelőzésére előtető építése (~10 m2). A jelenlegi állapotban a vészkijárati lépcső elkopott, élei letöredezettek. Használata főleg veszély helyzetben - baleset veszélyes. 2. Használati meleg víz előállítására alkalmas napkollektor rendszer kiépítése. A jelenlegi melegvíz ellátó rendszer
földgáz üzemeltetésű - biztonsági villany rásegítéssel -, az épület fekvése és tájolása ideális egy megújuló energia rendszer kiépítésére. A sportolók nagy száma miatt
(napi ~100 fő) a melegvíz ellátásra felhasznált energia költsége jelentősen terheli az egyesület költségvetését. Ennek csökkentésére a legjobb módszer a napenergia
felhasználása. 3. Az egyesületi öltözőépület felújítását szakaszonként tervezzük egészen 2017.-ig bezárólag. Jelenleg az alábbi felújítást szeretnénk megvalósítani: 1
- 4+1 játékos öltöző felújítása 2 - Bírói öltöző felújítása 3 - Kiszolgáló helyiségek felújítása 4 - Déli oldal fa nyílászáróinak cseréje A 2014 évben megkezdett egyesületi
sporttelep felújításának 2. fokozata az öltözők és kiszolgáló helyiségek felújítása. Ezen helyiségek külleme, állapota nem felel meg a jelen kor elvárásainak. A régi
ablakok hőszigetelési képessége nem megfelelő, ezek cseréjével további rezsi csökkentés valósítható meg.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2015. július 01.- 2016. június 30. 2015. III. negyedév: eszközbeszerzés (napkollektor, öntözőrendszer) 2015. IV. negyedév: sportfelszerelések 2016. I.-II. negyedév:
felújítási munkák A teljes szezonban: szállítás, étkezés, mérkőzés rendezés

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Továbbra is kiemelt célunk a környéken lévő fiatalok bevonása minél nagyobb számban a labdarúgásba, hogy ezáltal is hozzájáruljunk az MLSZ stratégiai
programjának megvalósulásához, amely az utánpótlásra és a tömegbázis növelésére helyezi a fő hangsúlyt. Középtávú elképzelés egy megye határon átnyúló
utánpótlás bázis létrehozása. Utánpótlás csapataink (U-15, U-18, U-21) részére a szállítás, étkeztetés, pálya előkészítés magas szintű biztosítását, felszerelésük
folyamatos pótlását kiegészítését, a technikai eszközök korszerűsítését tartjuk. A Bozsik programba szereplő csapatainkat (U-7), U-8-9, U-10-11, U-13) az elmúlt
évadban a TAO-s pályázaton nyert pénzből a legalapvetőbb felszereléseket biztosítottuk (melegítők, futballcipők, minden korosztálynak teljes felszerelés,téli kabátok,
széldzsekik stb.) Most ezek részbeni pótlása, illetve továbbiak beszerzése a cél a további UP csapataink számára.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A programnak köszönhetően forrásbevonás valósul meg az utánpótlás nevelésbe, mely révén emelni tudjuk a működési színvonalat. Bízunk abban, hogy ezáltal
erősödik az utánpótlás játékosok egyesületünk felé való viszonya, vonzóbbá tudjuk tenni egyesületünket. Szeretnénk tovább növelni a labdarúgást választó
gyermekek számát, a rendszeres edzés munkával elősegíteni az egészségesebb felnőtté válást. A beruházások, felújítások, korszerűsítések jó szolgálatot tennének
működési bevételeinknek, megvalósulhatna a pályák esetleges bérbeadásának lehetősége. Kockázatot jelenthet a gyermeklétszám csökkenése, amit újabb körzetek
bevonásával szeretnénk elkerülni. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a környékbeli településekkel és sportegyesületekkel. 2015. januárjától Németh Gábor, a Vasas
jelenlegi kapusa vállalta az ügyvezetői elnöki posztot, amellyel reméljük, hogy a gyerekek számára még vonzóbbá válik az egyesület, hiszen Répcelakról indult, és
majdnem 2 évtizedes sikeres NB1-es pályafutást tudhat magáénak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelések

Felnőtt felszerelés szett
(Edzőmelegítő,póló,nadrág)

db

25

15 500 Ft

387 500 Ft

Pályatartozék

Öntöző berendezés

db

1

901 700
Ft

901 700 Ft

Pályatartozék

Edzőkapu

db

2

270 000
Ft

540 000 Ft

1 829 200 Ft

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

Indoklás

Felnőtt felszerelés szett
(Edzőmelegítő,póló,nadrág)

Az edző felszerelések elhasználódtak, elkoptak, szükséges azok cseréje.

Öntöző berendezés

A 2014 évben felújított centerpálya gazdaságos öntözése a jelenlegi felszereléssel nem megoldható, illetve a jelenlegi
rendszerrel a pálya állagmegőrzése nem biztosítható. Ezért szükséges egy korszerű öntöző berendezés beszerzése, ami az
emberi erőráfordítást is csökkenti.

Edzőkapu

Az UP csapatok edzéseinek lebonyolításához szükséges 2 db edzőkapu beszerzése.

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)

1 268 669 Ft

13 079 Ft

26 158 Ft

1 307 906 Ft

560 531 Ft

1 855 358 Ft

1 868 437 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

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)

Öltözőfelújítás

Öltöző felújítás

2016-01-01

2016-06-30

2015-06-30

6 900 459
Ft

Öltözőépület
ép.

Napkollektor rendszer

2015-07-01

2015-09-30

2015-09-30

5 248 087
Ft

Öltözőfelújítás

Építés, átalakítás

2016-01-01

2016-06-30

2016-06-30

1 916 332
Ft
14 064 878
Ft

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

Indoklás

Öltöző felújítás

A 2014-es évben megkezdett egyesületi sporttelep felújításának 2. üteme az öltözők és kiszolgáló helyiségek felújítása. Ezen
helyiségek külleme, állapota nem felel meg a jelen kor elvárásainak. A régi ablakok hőszigetelési képessége nem megfelelő,
ezek cseréjével további rezsi csökkentés valósítható meg.

Napkollektor rendszer

A jelenlegi melegvíz ellátó rendszer földgáz üzemeltetésű - biztonsági villany rásegítéssel -, az épület fekvése és tájolása ideális
egy megújuló energia rendszer kiépítésére. A sportolók nagy száma miatt (napi ~100 fő) a melegvíz ellátásra felhasznált energia
költsége jelentősen terheli az egyesület költségvetését. Ennek csökkentésére a legjobb módszer a napenergia felhasználása.

Építés, átalakítás

Hátsó vész kijárati lépcsőn a balesetveszély megszüntetése,hideg burkolattal való ellátással. További elhasználódás
megelőzésére előtető építése (12,2 m2) A jelenlegi állapotban a vészkijárati lépcső elkopott, élei letöredezettek. Használata főleg veszély helyzetben - baleset veszélyes.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Öltözőfelújítás

Öltöző
felújítás

Öltöző

9653
Répcelak
Petőfi utca
73

Öltözőépület
ép.

Napkollektor
rendszer

Egyéb

Öltözőfelújítás

Építés,
átalakítás

Öltöző

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

337

110

Egyéb

9653
Répcelak
Petőfi utca
73

337

11

Egyéb

9653
Répcelak
Petőfi utca
73

337

12

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

9 754 905 Ft

100 566 Ft

201 132 Ft

10 056 603 Ft

4 309 973
Ft

14 266 010 Ft

14 366 576 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

U13

Bozsik egyesületi U13

12

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

16

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

7

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U21

RÉPCELAKI SE U21

17

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U18

RÉPCELAKI SE U18

14

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U15

RÉPCELAKI SE U15

19

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-08-19 17:31

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

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

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
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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

Sportfelszerelés

Edző felszerelés szett
(Edzőmelegítő,póló,nadrág)

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

db

100

15 500 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
1 550 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

Csorba János

Egyéb

80

12

59 500 Ft

15 262 Ft

897 144 Ft

Edző

Tóth Zsolt

Egyéb

80

12

59 500 Ft

15 262 Ft

897 144 Ft

Edző

Szabó Róbert

Egyéb

80

12

40 000 Ft

10 260 Ft

603 120 Ft

Edző

Tamási Roland

Egyéb

80

12

40 000 Ft

10 260 Ft

603 120 Ft

Edző

Keszthelyi Róbert

Egyéb

80

12

20 000 Ft

5 130 Ft

301 560 Ft

Egyéb

Németh Gábor

Egyéb

80

12

59 500 Ft

15 262 Ft

897 144 Ft

Edző

Csorba János

Egyéb

0

12

10 000 Ft

0 Ft

120 000 Ft

Edző

Tóth Zsolt

Egyéb

0

12

10 000 Ft

0 Ft

120 000 Ft

Edző

Tamási Roland

Egyéb

0

12

30 000 Ft

0 Ft

360 000 Ft

Egyéb

Németh Gábor

Egyéb

0

12

30 000 Ft

0 Ft

360 000 Ft

Edző

Keszthelyi Róbert

Egyéb

0

12

20 133 Ft

0 Ft

241 596 Ft

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

Indoklás

Németh Gábor

Utánpótlás koordinátor bére és járuléka. Az utánpótlás csapatok szakmai munkájának összehangolása, egységes szakmai
színvonal és módszerek biztosítása. Az UP edzők szakmai támogatása érdekében szükséges a pozíció létrehozása, mivel sok az
utánpótlás csapat és az edzők több helyen dolgoznak, keveset találkoznak. A fejlődés érdekében egy programot kell üzemeltetni
ennek érdekében kell a KOORDINÁTOR.

Németh Gábor

Utánpótlás koordinátor gépkocsi elszámolása. Az utánpótlás csapatok szakmai munkájának összehangolása, egységes szakmai
színvonal és módszerek biztosítása. Az UP edzők szakmai támogatása érdekében szükséges a pozíció létrehozása, mivel sok az
utánpótlás csapat és az edzők több helyen dolgoznak, keveset találkoznak. A fejlődés érdekében egy programot kell üzemeltetni
ennek érdekében kell a KOORDINÁTOR.

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

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Szabó Róbert

UEFA B

U7

3

5

Szabó Róbert

UEFA B

U9

3

10

Tamási Roland

Egyéb

U11

3

16

Csorba János

UEFA B

U14

5

19

Tóth Zsolt

UEFA B

U19

3

21

Keszthelyi Róbert

Egyéb

U16

2

15

Csorba János

UEFA B

U13

5

17
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 550 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 657 350 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

700 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 400 828 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

9 308 178 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)

8 351 531 Ft

86 098 Ft

172 197 Ft

8 609 826 Ft

956 647 Ft

9 480 375 Ft

9 566 473 Ft

2015-08-19 17:31
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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
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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

2015-08-19 17:31
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

26 158 Ft

26 158 Ft

13 079 Ft

39 237 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

201 132 Ft

201 132 Ft

100 566 Ft

301 698 Ft

Utánpótlás-nevelés

172 197 Ft

172 197 Ft

86 098 Ft

258 295 Ft

Összesen

399 487 Ft

599 230 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- Adatszolgáltatás - Jelentések készítése - beszámolók készítése - kapcsolattartás a közreműködő szervezettel

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

- Adatszolgáltatás - Jelentések készítése - beszámolók készítése - kapcsolattartás a közreműködő szervezettel

Utánpótlás-nevelés

- Adatszolgáltatás - Jelentések készítése - beszámolók készítése - kapcsolattartás a közreműködő szervezettel

2015-08-19 17:31
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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: Répcelak, 2015. 08. 19.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Molnár Árpád (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: Répcelak, 2015. 08. 19.
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be/SFP-08335/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-08335/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 14:09:01

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:
2015-04-23 14:07:15

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:
2015-04-27 17:54:59

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:
2015-04-23 14:07:48

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 14:20:19

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 11:43:39

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:
2015-04-27 17:54:30

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 11:44:14

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:
2015-04-24 22:12:23

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 22:12:02

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:
2015-04-24 22:05:55

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 22:05:27

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: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 22:03:44

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Répcelak, 2015. 08. 19.
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be/SFP-08335/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

5

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

5

5

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

122

122

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

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

14

14

0%

10

10

0%

U7-11

38

38

0%

U13

12

12

0%

U21

17

17

0%

Egyéb indikátorok
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be/SFP-08335/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

11 023 574 Ft

113 645 Ft

227 290 Ft

11 364 509 Ft

4 870 504 Ft

16 121 368 Ft

16 235 013 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 268 669 Ft

13 079 Ft

26 158 Ft

1 307 906 Ft

560 531 Ft

1 855 358 Ft

1 868 437 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 754 905 Ft

100 566 Ft

201 132 Ft

10 056 603 Ft

4 309 973 Ft

14 266 010 Ft

14 366 576 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 351 531 Ft

86 098 Ft

172 197 Ft

8 609 826 Ft

956 647 Ft

9 480 375 Ft

9 566 473 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

19 375 105 Ft

199 743 Ft

399 487 Ft

19 974 335 Ft

5 827 151 Ft

25 601 743 Ft

25 801 486 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFP-08335/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (22 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)
alairasmintasemolnara.pd_1429790835.pdf Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-23 14:07:15)
46eabf8880f89eadd9af34bff7107d77acad643ae90c1acc4413c0b37eadf842
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nemrelevans_nyilatkozat_1429906322.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-24 22:12:02)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nemrelevans_nyilatkozat_1429905955.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-24 22:05:55)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8
Egyéb dokumentumok
oltozo_veszkijart_epites_1429791522.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-23 14:18:42)
069fbfe84ff7cc9e67af10255f4b26330ec6cfa8dbbe21cf5224ff40453f8538
oltozo_felujitas_1429791528.pdf Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2015-04-23 14:18:48) 0bde87dc87ca14c56f8191fbd0b7ccca3bc4ac8f11677cb8e6f47f47f37e7740
ontozo_rendszer_1429791536.pdf Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2015-04-23 14:18:56) 11b22d11271f1c2617149c257b1092b0c78355751caffc897246b06b8fdc8dae
repcelak_sporttelepoltozokszolar_1429791619.doc Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-23 14:20:19)
2ff8ddfaaaf71533b86b594d8019ccc1fd276b46378cdd8893322c765974af67
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1429790941.pdf Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2015-04-23 14:09:01) efe9bfae65b564baee44ecf9c9f2a88cab98230a2a64ccb30da14de6d981f4b8
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutmegbizse.pd_1429790868.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-23 14:07:48) aa7e2a4758261d2d466533a4441891d1280ebc01e200d45ebf28018c330160f3
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
repcelakseadoig..pd_1430150099.pdf Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2015-04-27 17:54:59)
313143bb46058398a5767542b07fced64ad7ac86f256560f51f8b34852fa8250
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_nyilatkozat_1429906343.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-24 22:12:23)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8
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
nemengedelykoteles_1430214254.docx Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-28 11:44:14)
f404e7297914e81c75e3ee8d31968d44359ab17a722944bf079fce44167719f5
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
onkorm-rlakse_szerz_1430214219.pdf Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2015-04-28 11:43:39)
60a8995a4896202ba96749058040e9791701dda0298d5b1886b8de007ab25a90
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
337hrsz.sporttelep_1430150070.jpg Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2015-04-27 17:54:30)
6c24034dfdc498b327001a8275d3d82cb33130e55a7920cfa72685f6b39d83e4
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
oltozo_veszkijart_epites_1429905857.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-24 22:04:17)
069fbfe84ff7cc9e67af10255f4b26330ec6cfa8dbbe21cf5224ff40453f8538
oltozo_felujitas_1429905888.pdf Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2015-04-24 22:04:48) 0bde87dc87ca14c56f8191fbd0b7ccca3bc4ac8f11677cb8e6f47f47f37e7740
ontozo_rendszer_1429905914.pdf Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2015-04-24 22:05:14) 11b22d11271f1c2617149c257b1092b0c78355751caffc897246b06b8fdc8dae
repcelak_sporttelepoltozokszolar_1429905927.doc Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-24 22:05:27)
2ff8ddfaaaf71533b86b594d8019ccc1fd276b46378cdd8893322c765974af67
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
oltozo_felujitas_1429905761.pdf Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2015-04-24 22:02:41) 0bde87dc87ca14c56f8191fbd0b7ccca3bc4ac8f11677cb8e6f47f47f37e7740
oltozo_veszkijart_epites_1429905778.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-24 22:02:58)
069fbfe84ff7cc9e67af10255f4b26330ec6cfa8dbbe21cf5224ff40453f8538
ontozo_rendszer_1429905803.pdf Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2015-04-24 22:03:23) 11b22d11271f1c2617149c257b1092b0c78355751caffc897246b06b8fdc8dae
repcelak_sporttelepoltozokszolar_1429905824.doc Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-24 22:03:44)
2ff8ddfaaaf71533b86b594d8019ccc1fd276b46378cdd8893322c765974af67
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