
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tiszaföldvár Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  TVSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1030

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. 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  19866396-1-16

Bankszámlaszám  11745176-20006211-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5430  Város  Tiszaföldvár

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  út

Házszám  123/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5430  Város  Tiszaföldvár

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  út

Házszám  123/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 639 49 16  Fax  +36 30 639 49 46

Honlap  www.tiszafoldvarvse.hu  E-mail cím  aszi6868@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Aszódi Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 639 49 16  E-mail cím  aszi6868@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Zsidai István +36 20 345 64 32 zsidaipityu@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 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 1,2 MFt 0,9 MFt 0,9 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8,51 MFt 10 MFt 12,4 MFt

Egyéb támogatás 1,5 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 11,21 MFt 10,9 MFt 13,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,3 MFt 2 MFt 2,2 MFt

Anyagköltség 3 MFt 5 MFt 8,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,5 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Összesen 6,8 MFt 10 MFt 13,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 4 MFt 5 MFt 7,1 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,1 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)

6 559 416 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 432 706 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 165 399 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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

Egyesületünk a SFP segítségével olyan fejlesztéseket tud megvalósítani ami , a mai kor követelményeinek megfelel ezáltal több lehetőséget biztosít a sportolni vágyó
fiataloknak emelni tudja az igazolt labdarúgók számát . Egyesületünk szinte minden korosztályban versenyeztet csapatot a létszámuk nem ugrás szerűen , de
folyamatosan nő . Az SFP - nak köszönhetően 2015/16 évadban a programunkban tervezett feladatokat sikerült elvégezni , köszönhetően támogatóknak és az
Önkormányzat segítségének . A sportpályához tartozó létesítményben három új öltözőt alakítottunk ki , és a játékvezetői öltözőt újítottuk föl , az öltözőkben teljes
vízvezeték és szennyvíz elvezetést kicserélték , több tisztálkodásra alkalmas helyet alakítottunk ki , teljes járólap és burkolat cserélve lett . Az öltöző épület nyílászáró
cseréit elvégeztük , A teljes fűtésrendszer átépítésre került a meglévő elektromos fűtés helyett , kondenzációs kazán és radiátorok biztosítják az energia
takarékosabb üzemeltetést . A nézők és vendégeink igényes szórakoztatására kiépült a hangosítás és folyamatban van az eredményjelző telepítése beüzemelése
remélve , hogy még többen látogatják csapataink mérkőzéseit és szurkolnak nem csak a csapatért , ha nem a folyamatos fejlődésért ezzel is támogatva
egyesületünket . 

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

Az SFP 2015/16-os programban 3 új öltöző vizes blokkjának és fűtésének beruházását végeztük el. A 2016/17-es SFP-ben a fennmaradó különálló épület, mely a
hazai csapat két öltözőjét, irodahelyiségét és mosdóját érinti szeretnénk a fűtést korszerűsíteni. A meglévő gazdaságtalan, elektromos fűtés helyett kondenzációs
kazánnal és radiátorok beépítésével szeretnénk a fűtést megvalósítani. A fűtés megvalósításnak az előzetes költségtervét a pályázatunk a mellékletei között fogjuk
feltölteni. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az előző évekhez hasonlóan tervezünk 2016/17 évben is , függ a támogatás igénybevétele attól hogy , támogatók mikor biztosítják egyesületünknek a támogatási
összeget és Önkormányzati támogatástól . Tervezet 2016 december - től 2017 június végéig szeretnénk megvalósítani az utánpótlásban való részvétel figyelembe
vételével , tornák , felkészítések zavarása nélkül . 

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 program kiemelt lépései között az alábbi pontok bírnak legnagyobb jelentőséggel, helyi labdarúgás népszerűségének visszaszerzésére és sikeressé tétele az
utánpótlás korosztály erősítése és az igazolt játékosok számának növelése, megfelelő játéklehetőség biztosítása a sportegészségügy bevonása. A futball
eredményességének javítása, a mai kor megyei és országos elvárásoknak megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése. 

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

A sportfejlesztési program társadalmi hatásai közül kiemelkedő jelentőségű a közösség összetartóerejének növelése, közös családi, baráti programok szervezése és
ezen keresztül a turizmus fejlesztése. A mai társadalom fontos feladata az egészséges életmódra nevelés, mely a sporton keresztül a leghatékonyabb formában
valósulhat meg. A játék, a sikerek, a közös élmény növelik a csapathoz tartozás örömét, felemelkedési lehetőséget nyújthat az elmaradott és hátrányos helyzetű
fiatalok felemelkedésére. A fiatalok számára értelmes és hasznos szabadidős tevékenységet nyújt, erősítve küzdőszellemüket. A megfelelő infrastruktúra kiépítésével,
fenntartásával biztosítani lehet a sportolás kereteit. Szakemberek képzése során lehetővé válik, hogy olyan edzők, vezetők vezethessék a csapatokat, akik
hatékonyan képesek megvalósítani a sportfejlesztési programokban foglalt kiemelt célkitűzések megvalósítását, a sportmenedzsment pedig költséghatékony
gazdálkodással biztosítsa az egyesületek működését.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 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
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Berendezési eszköz öltöző pad db 6 37 500 Ft 225 000 Ft

Pályakarbantartó gép homokszóró db 1 320 000 Ft 320 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

22-50 személyes autóbusz használt db 1 8 500 000
Ft

8 500 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy db 2 80 000 Ft 160 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

9 305 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öltöző pad Egyesület 2015 évben három új öltözőt épített , alakított át , a már meglévő öltözők mellé három került így összesen hat öltözővel
rendelkezünk két öltözőhöz nincs berendezésünk .

homokszóró Az eszköz beszerzésére a pálya fenntartásához esetleges műtrágya szóráshoz és téli időszakban síkosság mentesítésére
szeretnénk használni .

22-50 személyes autóbusz
használt

Az egyesület utánpótlás korosztályainak száma jelentősen emelkedett , a Bozsik programokban , versenyeken , bajnokságokban
vesznek részt . Olyan plusz terhet jelent az utaztatásuk , hogy előzetes számítások szerint saját üzemeltetésű személyszállítási
jármű beszerzésével gazdaságosabb a szállítás mint vállalkozók által igénybe vett szolgáltatás . Továbbá jármű rendelkezésre
állását a csapatokhoz tudjuk igazítani .

masszázságy Olyan lehetőség , hogy mind a hazai és a vendég csapat számára , mérkőzésre való felkészítésében segít . Megfelelő
szakember bevonásával .

mosógép A hazai csapat felszerelésének mosására.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

6 493 822 Ft 65 594 Ft 0 Ft 6 559 416 Ft 2 811 178 Ft 9 305 000 Ft 9 370 594 Ft

be/SFPHPM01-11662/2016/MLSZ

2016-11-16 13:54 6 / 29



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2017-02-28 2017-06-29 2017-07-15 4 521 540
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

fűtésrendszer kiépítés 2017-02-01 2017-03-15 2017-03-15 1 277 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

áramhálózat
korszerűsítése

2017-01-31 2017-02-28 2017-02-28 233 142 Ft

Pályafelújítás gyepregeneráció 2017-02-28 2017-03-31 2017-03-31 1 675 000
Ft

7 706 682
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öntözőrendszer kiépítése Élőfüves nagypálya öntöző rendszerének kiépítése elengedetlen , évek óta komoly erőfeszítéseket teszünk az öntözés
lehetőségeinek javítására , mind eddig sikertelenül a TAO pályázaton keresztül lehetőség nyílna hogy , végre igazán hatékony és
megbízható rendszer megépítésére .

fűtésrendszer kiépítés A meglévő hazai két öltöző , mosdó ,szertár , irodából álló épületben az elmúlt időszakban a vízvezeték és szennyvíz elvezetési
munkákat elvégeztük . A fűtés viszont nem lett cserélve illetve nem is volt csak elektromos sugárzók és szieszta használatával
fűtöttünk ami gazdaságtalan illetve nem volt elégséges ezt mutatja a lecsapódott pára hatására folyton meginduló
penészképződés .

áramhálózat korszerűsítése Harminc éve épült öltöző villanyszerelési munkái , a vezetékek cseréje legfontosabbak munkálatok közé tartozik , az elöregedett
vezetékek több esetben zárlatot és égést eredményeztek az éoületben .

gyepregeneráció Élőfüves pálya gyepcseréjére a teljes pályán szükség lenne , de költségvetésünk csak 1000m2 cseréjéhez elegendő . Jelenleg a
talaj szikes , agyagos több helyen a fű nem indult fejlődésnek , eddig elvégzett beavatkozások ellenére sem . Gondolok itt a
következő munkákra mint pl,gyepszellőztetés , trágyázás , felülvetés .

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 5430
Tiszaföldvá
r
Kossuth 
123/A

318 Saját

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

fűtésrendszer
kiépítés

Öltöző 5430
Tiszaföldvá
r
Kossuth
123/A

318 Saját

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

áramhálózat
korszerűsítése

Öltöző 5430
Tiszaföldvá
r
Kossuth 
123/A

318 Saját

Pályafelújítás gyepregeneráció Nagy f.p. 5430
Tiszaföldvá
r
Kossuth 
123/A

318 6160 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 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
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2016/17 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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2016/17 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. 5 378 379 Ft 54 327 Ft 0 Ft 5 432 706 Ft 2 328 303
Ft

7 706 682 Ft 7 761 009 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 TISZAFÖLDVÁRI VSE U19 22 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 TISZAFÖLDVÁRI VSE U16 22 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Inaktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 20 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 25 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz mérkőzéslabda db 10 15 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 50 7 000 Ft 350 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 2 69 000 Ft 138 000 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 1 320 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz taktikai tábla db 2 18 000 Ft 36 000 Ft

Sporteszköz szögletzászló szett 2 17 000 Ft 34 000 Ft

Sporteszköz sorfal db 1 80 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz bója szett 2 18 000 Ft 36 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 36 15 500 Ft 558 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 60 1 290 Ft 77 400 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 20 5 400 Ft 108 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 20 7 500 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 36 6 900 Ft 248 400 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 7 500 Ft 15 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 6 500 Ft 13 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 4 10 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 20 3 800 Ft 76 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 24 1 600 Ft 38 400 Ft

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

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

Gyógyszer masszázskrém db 10 4 500 Ft 45 000 Ft

Gyógyszer sportkrém db 10 2 900 Ft 29 000 Ft

Gyógyszer tapasz db 10 1 600 Ft 16 000 Ft

Gyógyszer jégakku db 10 1 900 Ft 19 000 Ft

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 1 68 000 Ft 68 000 Ft

Diagnosztikai eszköz pulzusmérő db 1 10 000 Ft 10 000 Ft

Diagnosztikai eszköz vérnyomásmérő db 1 9 900 Ft 9 900 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Tornacsarnok Sportcsarnok 6 000 Ft 30 3 540 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Tornacsarnok Téli és kora tavaszi időszakban ,legfőképpen az utánpótlás korosztályok felkészítésére versenyek lebonyolítására kell igénybe venni
egyesületünk nem rendelkezik olyan létesítménnyel , pályával , hogy a labdarúgáshoz szükséges feltételeket ezen időszakban biztosítani tudja .
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2016/17 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 TANC1405-01082 Normál 24 8 30 000 Ft 8 400 Ft 307 200 Ft

Edző TANC1517-01833 Normál 24 8 30 000 Ft 8 400 Ft 307 200 Ft

Edző 6954 Normál 24 8 30 000 Ft 8 400 Ft 307 200 Ft

Edző 01-0938-04 Normál 28 8 50 000 Ft 14 000 Ft 512 000 Ft

Egyéb masszőr Normál 8 8 5 000 Ft 1 400 Ft 51 200 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

masszőr A csapatok felkészítésében , sérülések kezelésében segítő megfelelő képesítéssel rendelkező személy aki mindenkor a csapat
rendelkezésére áll . Segítségével és szakértelmével megelőzhetőek az esetleges húzódások sérülések és ezek kezelésével
gyorsabb felépülés lehetséges játékosaink számára .

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1405-01082 MLSZ Grassroots
C

U13 6 20

TANC1517-01833 MLSZ Grassroots
C

U16 6 18
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

6954 MLSZ D U21 6 18

01-0938-04 UEFA B U11 6 18

01-0938-04 UEFA B U9 6 8

01-0938-04 UEFA B U7 6 8

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 568 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 196 900 Ft

Személyszállítási költségek 1 500 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 540 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 484 800 Ft

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

Összesen 7 889 900 Ft

2016/17 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)

7 093 745 Ft 71 654 Ft 0 Ft 7 165 399 Ft 796 155 Ft 7 889 900 Ft 7 961 554 Ft
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Általános Képzés

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

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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

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

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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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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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Tiszaföldvár, 2016. 11. 16.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Aszódi Zoltán (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Tiszaföldvár, 2016. 11. 16.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 1
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 20
Utolsó feltöltés:
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
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Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-22 16:00:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
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2016-04-29 09:01:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:01:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:08:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:05:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:07:23

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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)

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Kelt: Tiszaföldvár, 2016. 11. 16.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 11 872 201 Ft 119 921 Ft 0 Ft 11 992 122 Ft 5 139 481 Ft 17 011 682 Ft 17 131 603 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 493 822 Ft 65 594 Ft 0 Ft 6 559 416 Ft 2 811 178 Ft 9 305 000 Ft 9 370 594 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 378 379 Ft 54 327 Ft 0 Ft 5 432 706 Ft 2 328 303 Ft 7 706 682 Ft 7 761 009 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 093 745 Ft 71 654 Ft 0 Ft 7 165 399 Ft 796 155 Ft 7 889 900 Ft 7 961 554 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 18 965 946 Ft 191 575 Ft 0 Ft 19 157 521 Ft 5 935 636 Ft 24 901 582 Ft 25 093 157 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (46 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)

foldvaralair.001_1461243341.jpg (Szerkesztés alatt, 663 Kb, 2016-04-21 14:55:41) 5dfb118f2c67a7c415c60f00ce05a8efa01e4cf4d59a10ad5284b6d60d80669f

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

foldvarkolts.v.001_1461913381.jpg (Szerkesztés alatt, 532 Kb, 2016-04-29 09:03:01) 894f4627f776107fa3235f7ccf9cabb5d3ea5b1b128140e9758421b31f5ba53c

foldvarnyil.001_1461913687.jpg (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2016-04-29 09:08:07) ad5124cb22888f63d958d7f7100f4665b7818710499c181771a5fc62e5fa6c8d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

foldvarlet.kih.001_1461913522.jpg (Szerkesztés alatt, 476 Kb, 2016-04-29 09:05:22) a3006e760047c3f625cc870add190b9e39df1d1839605d6c5b55fc952f97fab2

Egyéb dokumentumok

tf001_1474043233.jpg (Hiánypótlás melléklet, 547 Kb, 2016-09-16 18:27:13) 26ab2aaf66400fec6a4c2d01f3e6a368d40f8f790e22ff19e9d6d694fcfab817

tf002_1474043250.jpg (Hiánypótlás melléklet, 350 Kb, 2016-09-16 18:27:30) 17f0bb3c7f228132bf1f4e9c4085e4bc6a87746c4973279b46c6ea626a78d360

tf003_1474043262.jpg (Hiánypótlás melléklet, 369 Kb, 2016-09-16 18:27:42) 7c972f3ccf292f62f0c8033a6dc6e3b9bc75167396d8851003ec591865c73401

tf004_1474043280.jpg (Hiánypótlás melléklet, 777 Kb, 2016-09-16 18:28:00) 9fb1767491c4575be3c2c17602f6dc2db83396b5ec6de18322aea0894181f5e4

tf005_1474043297.jpg (Hiánypótlás melléklet, 701 Kb, 2016-09-16 18:28:17) 1843de095e488f6bf85796e353ce555614ede11f85a8d557765ec696e33233b9

tf006_1474043311.jpg (Hiánypótlás melléklet, 490 Kb, 2016-09-16 18:28:31) f002a7faad889b1a50494635651e10b3e2e51f5fe23a1a2ff2bf2e075467e89c

tf007_1474043330.jpg (Hiánypótlás melléklet, 537 Kb, 2016-09-16 18:28:50) 3fd89986a9fa28b55a2bec46fd5cc4e4bb37d6debe35af88805d830edc7ea763

tf008_1474043357.jpg (Hiánypótlás melléklet, 923 Kb, 2016-09-16 18:29:17) d541b264ecc7b4f18e0b6d72ad6946049d4cd028f1013af8896f9188776ed0fb

foldvarpadok001_1461662444.jpg (Szerkesztés alatt, 600 Kb, 2016-04-26 11:20:44) c1ba64ad6eae8052d865d9a5ca6f8ca7c4c3866e32a6ad24f02e9ab77f9cf43d

foldvargyep001_1461662544.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 11:22:24) 057722ed9418111142b9da565d7229da8bfb31f3eb9ab2dffba063ebcd92e851

foldvarhomok001_1461662595.jpg (Szerkesztés alatt, 776 Kb, 2016-04-26 11:23:15)
8a09d1926f606c146970d3e662f68864d61f8816d5935e498e8db939fd9a187b

foldvarbusz001_1461662646.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 11:24:06) 96326c98b953b2e0e227ac934c7da25911dd4f063f70ff0af0ae1f45d06af9d1

foldvarbusz002_1461662666.jpg (Szerkesztés alatt, 864 Kb, 2016-04-26 11:24:26) 2afa687ef8eb5c7ae5213ac51d4bec0e80ac6dd52023830c73556fada3740e37

foldvaront.001_1461243653.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-21 15:00:53) d15a042be271fe350616037990f25257bc24b0814e9be774f01bb6bef96842de

foldvaront.002_1461243682.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-21 15:01:22) 3e8628436ccedea7c963f87ba514aa5c644341cc77e930aa8af2b3c9c30b793c

foldvarf.001_1461497901.jpg (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2016-04-24 13:38:21) b7b5503fe5743df4a475f4d7c7e4ed634be6e2041ae7cec538e09e664ee128e6

foldvarfutes001_1461243718.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-21 15:01:58) 0b7c81021cdc019c70e5999c00c4be37275a736fe08bbc2a4c46daafe0ef3a05

foldvarv.001_1461497964.jpg (Szerkesztés alatt, 483 Kb, 2016-04-24 13:39:24) 64e1f00c194ac064f23a10cb64115c41034639d1b0031ad124bb68112ed02df6

foldvarfutes002_1461243738.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-21 15:02:18) f431f8e3f0860c617126447e6760dc92b99fef763490b6015692730f17d32479

foldvarfutes003_1461243764.jpg (Szerkesztés alatt, 666 Kb, 2016-04-21 15:02:44)
65a78147136ea70b50393755bd8cee8e07ae02a5884854aa700333db24837e53

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

foldvarceg.001_1461243240.jpg (Szerkesztés alatt, 908 Kb, 2016-04-21 14:54:00)
705e9067ed659589461568ca35e28bb45557500c77f63a24e45902a79872deab

foldvarceg.002_1461243253.jpg (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2016-04-21 14:54:13) f534bccdc0d21b54aa186731c935780fa5d1bb149aecfb1d1e24fb7f975a0130

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

foldvarbefiz.001_1461243458.jpg (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2016-04-21 14:57:38) d6175b42619ccdc25b9adf1e5290ef9eef9ec00dcaeef0c0a0843d25cbb9b323

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

foldvarnav001_1461243390.jpg (Szerkesztés alatt, 661 Kb, 2016-04-21 14:56:30) d569334c46d1fe6f5555bd157318a95d398d3ad0788e11c1ade04014fc055a1b

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

foldvarepitesi.h.001_1461913313.jpg (Szerkesztés alatt, 728 Kb, 2016-04-29 09:01:53)
617bcfbc10629fc0581e7fdd02636608202db176cd9d0dea12b215bf83ab3345

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

foldvarepitesi.h.001_1461913282.jpg (Szerkesztés alatt, 728 Kb, 2016-04-29 09:01:22)
617bcfbc10629fc0581e7fdd02636608202db176cd9d0dea12b215bf83ab3345

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

foldvarmeg.001_1461243531.jpg (Szerkesztés alatt, 855 Kb, 2016-04-21 14:58:51) fd39e8bebb0be409d787d59d68a261e398614b5286436f8efb2b6413b97c555b

foldvarmeg.002_1461243551.jpg (Szerkesztés alatt, 902 Kb, 2016-04-21 14:59:11) ae641b95d3db5d6fd31e1667b4a76b4c6f1e8ebc3d308c3f3585f6fd0ce8e0b2

foldvarmeg.003_1461243571.jpg (Szerkesztés alatt, 875 Kb, 2016-04-21 14:59:31) 5325f17212dc754348c4875fcc6b054dc5c6f3b8978b86deaa4862c001a4881e

foldvarmeg.004_1461243585.jpg (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2016-04-21 14:59:45) 9bf76468bfc22144dd2e2150d71148dce9593df0c8464f2c8ee7161d19fb2176

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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foldvartul.l.001_1461333657.jpg (Szerkesztés alatt, 556 Kb, 2016-04-22 16:00:57) 4ea9c1b48b873a32952b7bffdf28b343c7c632d9d60886ccb4c053e5e2093a15

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

tvse-tulajdonosi_1461916725.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2016-04-29 09:58:45) da222646c581b10d48daba99e469c3f553fa0e7b2fc51a5308a9e06dfbd0ac3a

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

tf001_1474043393.jpg (Hiánypótlás melléklet, 547 Kb, 2016-09-16 18:29:53) 26ab2aaf66400fec6a4c2d01f3e6a368d40f8f790e22ff19e9d6d694fcfab817

tf002_1474043403.jpg (Hiánypótlás melléklet, 350 Kb, 2016-09-16 18:30:03) 17f0bb3c7f228132bf1f4e9c4085e4bc6a87746c4973279b46c6ea626a78d360

tf003_1474043424.jpg (Hiánypótlás melléklet, 369 Kb, 2016-09-16 18:30:24) 7c972f3ccf292f62f0c8033a6dc6e3b9bc75167396d8851003ec591865c73401

tf004_1474043442.jpg (Hiánypótlás melléklet, 777 Kb, 2016-09-16 18:30:42) 9fb1767491c4575be3c2c17602f6dc2db83396b5ec6de18322aea0894181f5e4

tf005_1474043463.jpg (Hiánypótlás melléklet, 701 Kb, 2016-09-16 18:31:03) 1843de095e488f6bf85796e353ce555614ede11f85a8d557765ec696e33233b9
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