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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Miskolci Vasutas Sport Club Kézilabda Szakosztály

A kérelmező szervezet rövidített neve

MVSC

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19914169-1-05

Bankszámlaszám

11734004-22828770-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3528

Város

Miskolc

Közterület neve

Csokonai

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3528

Város

Miskolc

Közterület neve

Csokonai

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 46 357 578

Fax

-

Honlap

www.mvsc.eu

E-mail cím

mvsc@proxynet.hu

E-mail cím

mvsc@proxynet.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Illyés Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 263 14 77

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Illyés Miklós

E-mail cím

+36 70 263 14 77

mvsc@proxynet.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Avastetői Általános Iskola

Létesítmény tulajdonosa
KLIK

Létesítmény üzemeltetője
KLIK

Átlagos heti használat (óra)
6

Használat célja
Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1911-12-10
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1911-12-10

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

2016-05-02 17:03

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

0 MFt

0 MFt

0 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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2016-05-02 17:03
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

1 075 249 Ft

21 505 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

820 838 Ft

16 417 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

39 325 843 Ft

786 517 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

18 360 355 Ft

367 207 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-05-02 17:03
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A vasutas fiatalok Miskolcon, 1911. december 9-én a MÁV műhelyi éttermében határozták el önálló sportegyesület létrehozását. A Miskolci Napló című helyi lap
tájékoztatott az eseményről és jelezte, hogy a labdarúgáson kívül további sportágak bevezetését és elterjesztését is célul tűzték ki. A Miskolci VCS szakosztályai közül
az alapítással egy időben, legelőbb a labdarúgók, egy évvel később az atlétikai szakosztály hallatott magáról. Aztán a birkózó, úszó, céllövő, a tenisz, az ökölvívó
szakosztály alakult, létrejöttével a harmincas évek elejéhez érkeztünk. Az evezős szakosztály 1934-ben, a kerékpár és a torna sport kedvelők 1935-ben jelezték
létüket. Később, újabb szakosztályok is alakultak, mint a kézilabda szakosztály.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Miskolcon egy iskola tekintetében tervezzük a 2016/2017-es támogatási időszak projektjeit. Avasi Gimnázium, Miskolc Az iskola alap sportágai közé tartozik a
kézilabda. Az MVSC kézilabda szakosztálya nemcsak az edzésit tartja itt minden korosztályban, hanem a hazai bajnoki mérkőzéseit is itt játssza. Az iskola területi
adottságai megfelelőek, mivel egy kisvárosnyi méretű lakótelep közepén helyezkedik el, de jelentős problémát jelent a parkettás, lelátóval rendelkező tornaterem
leromlott állapota. A gimnáziumban tárgyi eszköz felújítást tervezünk végrehajtani. A tornaterem burkolatának és falainak állapota miatt szükségessé vált a padlózat
felújítása, esetleges cseréje jó minőségű sportburkolatra. Ezzel egyidejűleg új kézilabda kapukat kívánunk beszerezni, illetve lehetőség szerint a tornaterem festését a
burkolat-felújítás előtt megoldani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2016.július 1-2017.június 30. ez idő alatt tervezzük megvalósítani a programban részletezett beszerzéseket, kifizetéseket.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az MVSC Miskolci Vasutas Sport Club sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiájával. A 2015/2016. évadban sikeresen
felépítésre és versenyeztetésre került az MVSC-ben a kézilabda utánpótlás. Eredményes TAO-pályázat keretében közel száz, versenyengedéllyel rendelkező fiatal
sportolt és versenyzett rendszeresen. A versenyeztetés költségei, az edzői díjak kifizetése, a sikeresen feltöltött TAO következményeként zökkenőmentesen
megvalósult/megvalósul. Az utánpótlás megerősítése mellett feltétlenül szükséges az infrastrukturális háttér megteremtése is, főleg annak tükrében, hogy a
kézilabdára alkalmas, de felújítandó tornatermet nemcsak az MVSC sportolói, hanem más sportegyesületek is használhatják. A sportág színvonalának az
emelkedéséhez pedig egyértelműen hozzájárulna az létesítményfejlesztés. Az MVSC a 2016/2017-es időszakra is célul tűzte ki a kimagasló utánpótlásképzést,
amellyel elősegítheti azt, hogy egyre több fiatal kézilabdázzon, amellyel a más városokban megtalálható – magasabb színvonalú – felnőtt női kézilabda több
tehetséges sportolóból válogathatna. Viszont lehetőséget teremt arra is, hogy a miskolci női kézilabda hosszú távon, akár a felnőtt szinten is jelentősen erősödjön.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sport célja az eredmények mellett nem is lehet más, minthogy minél több gyerek kezdjen el sportolni. A sportoló fiatalok pedig nagy valószínűséggel továbbadják
ezt az életformát a következő generációnak is. Az utánpótlás fejlesztésével akár szakmai, akár létesítmény oldaláról közelítjük meg elmondható, hogy a
létesítményfejlesztéssel nemcsak a kézilabda, hanem a város sportszerető diáksága is jól járna. A kötelező testnevelés feltételinek, a kulturált edzéslehetőségek
megteremtése hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. A versenysport és edzések mellett a sportolni vágyó diákok, lakosság is
aktív tevékenységet, testmozgást tud végezni a felújított létesítményekben. Miskolc egyes területeinek elhelyezkedése szempontjából is kifejezetten jó helyen
találhatóak az iskola. Az avasi városrészben szinte egy kisvárosnyi ember él. A gimnázium pedig szinte a közepén kínálná a felújított tornatermét. Az általunk
megvalósítani kívánt sportágfejlesztési programtársadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is külön választani. Társadalmilag
a nálunk tevékenykedő szakembergárda stabil és kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és életkörülményeik folyamatosan javulnak. Gazdaságilag viszont a
munkavállalással és rendszeres jövedelem, megbízási díjak közterhei miatt az adóbevételek is emelkednek. A támogatók, szponzorok távolmaradása jelentheti a fő
kockázatot gazdasági szempontból. Amennyiben az egyesület nem kap elegendő anyagi támogatást, úgy félő, hogy a projekt nem, vagy csak részeiben tud
megvalósulni. A 2015/2016-os támogatási időszak sikeres feltöltéséhez hasonló megfelelő tervezéssel és pontos számolással ez elkerülhető.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Illyés Miklós

Születési
dátum

1972-06-12

Kategória

Sportm.társ

Lic.

N.r.

Adózás
módja

EKHO

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

8

12

147 100 Ft

29 420 Ft

2 118 240 Ft

8

12

147 100 Ft

29 420 Ft

2 118 240 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 042 991 Ft

10 752 Ft

21 505 Ft

1 075 249 Ft

1 075 249 Ft

2 139 745 Ft

2 150 497 Ft

2016-05-02 17:03
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék

kézilabda kapu

db

4

50 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

100

4 500 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

mágnes tábla

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

wax

db

12

1 650 Ft

19 800 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

db

8

1 200 Ft

9 600 Ft

Sporteszköz

nagy taktikai tábla/csapat

db

1

10 000 Ft

10 000 Ft

Sporteszköz

fitness labda

db

6

5 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

30

1 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

szett

18

13 500 Ft

243 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

18

1 500 Ft

27 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacs (1L)

db

6

600 Ft

3 600 Ft

Informatikai
eszközök

Videó kamera

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

1 148 000 Ft

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

Indoklás

kézilabda kapu

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

labda

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

mágnes tábla

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

wax

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

wax lemosó

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

nagy taktikai tábla/csapat

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

fitness labda

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

zokni

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

bemelegítő jogging

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

szabadidőpóló

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

kulacs (1L)

Elhasználódott eszközök cseréjére van szükség, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

Videó kamera

Az edzések és mérkőzések taktikai elemzéséhez elengedhetetlen.

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)

796 212 Ft

8 208 Ft

16 417 Ft

820 838 Ft

351 788 Ft

1 164 417 Ft

1 172 625 Ft

2016-05-02 17:03
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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)

TEF

Tornaterem burkolatának cseréje sportburkolatra

2016-06-03

2016-06-30

2016-07-01

50 000 000 Ft

TEF

Tornaterem festése

2016-06-03

2016-06-30

2016-07-01

5 000 000 Ft
55 000 000 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Tornaterem burkolatának cseréje
sportburkolatra

3524
Miskolc
Klapka Gy.u.
2

13051

A tornaterem burkolatának és falainak állapota miatt szükségessé vált a
padlózat felújítása, esetleges cseréje jó minőségű sportburkolatra.

Tornaterem festése

3524
Miskolc
Klapka Gy.u.
2

13051

A tornaterem burkolatának és falainak állapota miatt szükségessé vált a
falak festése.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
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.

38 146 067 Ft

393 258 Ft

786 517 Ft

39 325 843 Ft

16 853 933
Ft

55 786 517 Ft

56 179 775 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-02 17:03
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

12

12

1

Országos

U10

24

24

1

Országos

U11

24

24

1

Országos

U12

0

0

0

Nincs

U13

15

15

1

Országos

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

19

19

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

94

94

5

2016-05-02 17:03
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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)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Avasi Gimnázium

Junior

5 139 Ft

30

12

360

1 850 040 Ft

Zrínyi ilona
Gimnázium

U11,
U13

4 405 Ft

30

12

360

1 585 800 Ft

Selyemréti
Ref.Ált.Isk.

U9

4 000 Ft

6

12

72

288 000 Ft

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

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Polyák Zsolt

Edző

EKHO

6

12

92 000 Ft

18 400 Ft

1 324 800 Ft

Kovács Gyula

Edző

EKHO

6

12

92 000 Ft

18 400 Ft

1 324 800 Ft

Lövei Ferenc

Edző

EKHO

6

12

92 000 Ft

18 400 Ft

1 324 800 Ft

Breazu Marius

Edző

EKHO

8

12

201 000 Ft

40 200 Ft

2 894 400 Ft

Deák László

Technikai vezető

EKHO

6

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Kovács Gyula

Edző

EKHO

3

12

45 000 Ft

9 000 Ft

648 000 Ft

Lövei Ferenc

Edző

EKHO

6

12

92 000 Ft

18 400 Ft

1 324 800 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Polyák Zsolt

1972-10-04

C

U9

Kovács Gyula

1967-10-25

C

U10, U11

Lövei Ferenc

1958-11-03

C

U13

Breazu Marius

1961-03-14

C

Junior

Deák László

1967-10-11

Nem rel.

Junior, U10, U11, U13

Kovács Gyula

1967-10-25

C

U9

Lövei Ferenc

1958-11-03

C

U11

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

2016-05-02 17:03
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek

2 750 000 Ft

Nevezési költségek

80 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

734 126 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 723 840 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 560 018 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 001 600 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

19 849 584 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)

17 809 545 Ft

183 604 Ft

367 207 Ft

18 360 355 Ft

2 040 039 Ft

20 216 791 Ft

20 400 395 Ft

2016-05-02 17:03
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-02 17:03
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-02 17:03
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

21 505 Ft

21 505 Ft

10 752 Ft

32 257 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 417 Ft

16 417 Ft

8 208 Ft

24 625 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

786 517 Ft

786 517 Ft

393 258 Ft

1 179 775 Ft

Utánpótlás-nevelés

367 207 Ft

367 207 Ft

183 604 Ft

550 811 Ft

Összesen

1 191 646 Ft

1 787 469 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, annak szabályos felhasználásának ellenőrzése, záró dokumentáció beadása,
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, annak szabályos felhasználásának ellenőrzése, záró dokumentáció beadása,
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, annak szabályos felhasználásának ellenőrzése, záró dokumentáció beadása,
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, annak szabályos felhasználásának ellenőrzése, záró dokumentáció beadása,
ellenőrzése.

2016-05-02 17:03
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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: Miskolc, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Illyés Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Miskolc, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-05-02 17:03
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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:
2016-04-28 14:06:48
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:
2016-04-28 14:07:01
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:
2016-04-28 14:07:13
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 11:29:30
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:10:01
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 23
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:06:59
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:23:01
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 10:30:46
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:23:10
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:39:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:34:07
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 16:22:11
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:35:21
Feltöltés / Megtekintés

2016-05-02 17:03

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
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Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:39:43
Feltöltés / Megtekintés

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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:52:48
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:51:31
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:51:43
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 10:50:49
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:58:19
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:51:22
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 14:48:27

Kelt: Miskolc, 2016. 05. 02.

2016-05-02 17:03
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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%

2016-05-02 17:03
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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

1 042 991 Ft

10 752 Ft

21 505 Ft

1 075 249 Ft

1 075 249 Ft

2 139 745 Ft

2 150 497 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

38 942 279 Ft

401 466 Ft

802 934 Ft

40 146 681 Ft

17 205 721 Ft

56 950 934 Ft

57 352 400 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

796 212 Ft

8 208 Ft

16 417 Ft

820 838 Ft

351 788 Ft

1 164 417 Ft

1 172 625 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

38 146 067 Ft

393 258 Ft

786 517 Ft

39 325 843 Ft

16 853 933 Ft

55 786 517 Ft

56 179 775 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 809 545 Ft

183 604 Ft

367 207 Ft

18 360 355 Ft

2 040 039 Ft

20 216 791 Ft

20 400 395 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

57 794 815 Ft

595 822 Ft

1 191 646 Ft

59 582 285 Ft

20 321 009 Ft

79 307 470 Ft

79 903 292 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-05-02 17:03

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 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)
alairasicimpeldany3_1461845221.pdf (Szerkesztés alatt, 618 Kb, 2016-04-28 14:07:01)
856825f84677e4e9375558c21dac70188f9f729ffee684159a965903cc601575
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
teremberletiszerz.avasigimn_1461853378.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 16:22:58)
6fbdf9e6f1921a09cab9a8fd8345df994f0d19e7d13a1913c5b0afb07c969434
teremberletiszerz.selyemreti_1461853379.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 16:22:59)
ca2d73345ecf625b7b4a3765d11ca9d1e256c4b7cba1795e1c1fafe45b31b82f
teremberletiszerz.zrinyigimn_1461853381.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 16:23:01)
befb2e3d6987ec8a94f442626c5c4770bc4309e6008e3851b8422a32283687fb
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
beveteliforrasmvsckezilabda_1462193307.doc (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-05-02 14:48:27)
0efd54a93c7c00ffc38457d42a49692ca615bc0bca465be173d450b4a248c8f6
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1461919849.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 10:50:49)
6991697e08bea3c704646f707dfee7c365504b3b0a39bc8c3a5cd461b7266df2
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1461919882.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 10:51:22)
a9b45363bd7284e6486324ecf661a1dfd0179cbb2202624a8b56d510277aeb0c
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1461920299.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 10:58:19)
d2717e1eee1a402f3e7cef151f4cda697aa40b0d3377a87104e2eedb191f79a5
Egyéb dokumentumok
nyilatkozatujupcsapatrol_1462183801.pdf (Szerkesztés alatt, 843 Kb, 2016-05-02 12:10:01)
f89fbaeab4050d4cb52830c6b46d027e998c1336ef49deecb3606a377a052ac2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegbirosagikivonat2016.04.28_1461845208.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 14:06:48)
c81c6e1f8e724a4bb678f670385c308df1137bf7e92893dcae7ab92b7dff3b9c
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mksz_35000_tao_2016_2017_ig_szolg_d_1462181370.pdf (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2016-05-02 11:29:30)
acf7abc651e77cf6dd6bd459d7292003c68f7d3cdee477c528c9a0969c80ecfe
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas2016_1461845233.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-28 14:07:13) 0bb2ea991e4f690cb5ed19ffdccf24b5818b58b7db87db2763d7b79bbf56deca
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
akezilabdaszakosztalynevezesiko_1461925390.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 12:23:10)
c7d86792de5ba45db3e84b71b656cd3b4445731b8453607ccb3ef3ee7bd90c47
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
tulajdonosihozzajarulasfelmentes_1462186368.pdf (Szerkesztés alatt, 460 Kb, 2016-05-02 12:52:48)
58036e92f57437fedc0d8a96c78e6e46fac1a15cd23ddc42c6920793db1801f3
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_avasi_nem_epengkoteless_1461854195.pdf (Szerkesztés alatt, 682 Kb, 2016-04-28 16:36:35)
f620399ab938da6bcb41a9656ca9f298985d9ad34129b07d816753f4697d5f59
taotulajdonosihozzajarulasmvsc_a_1461854383.pdf (Szerkesztés alatt, 460 Kb, 2016-04-28 16:39:43)
f40f8db0a86405f5e99809270abf2ae11e4c7439d117a6c92d49d4cd45084267
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
avasigimiteremberles_1462198931.doc (Szerkesztés alatt, 455 Kb, 2016-05-02 16:22:11)
7a77461d79e2c61b78af37b4436bf83301c44c8e1d5771d2b0aded1d4015104f
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
13051tullap_1461854121.pdf (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2016-04-28 16:35:21) f57d35ef22e5e406b40bf7c75bbe9aac28429acc3b72afe839411d2dce19d801
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
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atulajdonosihozzajarulasajelzal_1461854047.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-28 16:34:07)
c245545b976079f99a6f4162d73ccae4d0729a40468268b5962ed958da4ef049
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
avasikoltsegterv_1462186291.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 12:51:31) 4a22ce16b9719193d9c326e30c4c382f53b49ff91c7fef321071259ef849aee3
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
avasimuszakitartalom_1462186303.doc (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-05-02 12:51:43)
6ef340db8894ec4e1c41bb6205a837e9ef43bfe4bcd29021a14fde39b105dc66
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
kovacsgyulamegbizasi2016_1461853344.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 16:22:24)
f994c1a2555225a4b5567ae8de43123d4980f3118f179f1acac265cd986a771f
loveif.megbizasisz.2016_1461853346.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 16:22:26)
7872cec794fb220e12087492a088279be6ddeb4f5738639950b6a2a3672966bb
loveif.megbizasisz.2015_1461853348.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 16:22:28)
42d618b58b552a5ea82086ca196e020b438558c82b5a64b48ab857778937496a
polyakzs.megbizasi2015_1461853350.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 16:22:30)
702dee5041ecd15c9f485faf22f64efdc84612427f3c1196f1f0bbc87d3ce4c1
polyalzs.megbizasisz.2016_1461853353.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 16:22:33)
128200ff592fd7e4bef0466935a2f525db8c23475f394d6a25011145c8d767f8
deakl.megb.sz.2015_1461855840.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 17:04:00)
e58cd1684a0f4a63bdbbd17581b36676b3c6281f34e678363b5db03f74d9f4a6
deakl.megb.sz.2016._1461855842.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 17:04:02)
1bb34d87e599fa40b882923f236794c91eb498c9086f705626a225b9feb3917b
deakl.techn.vez_1461855843.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 17:04:03) e0698612bdec5f7ca12e37e47f414805792d8743de336554920fe41b72f87a3a
kovacs_bizonyitvany_1462183602.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-05-02 12:06:42) d510d99c1ea28f2ff0afb3c8a8281539afa4f0bf3f2a3a0de1eea7a0dbfb488e
kovacs_licenszc_1462183604.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2016-05-02 12:06:44)
2b031c852aa32cc406185f13dc9e2a27bad7584761349803d39318827de4071a
kovacs_munkakorileiras2_1462183605.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-05-02 12:06:45)
6b9b535936de7a248d5b32e285595574c8b278f09b963143fb0511679cc4d13e
lovey_bizonyitvany1_1462183613.pdf (Szerkesztés alatt, 700 Kb, 2016-05-02 12:06:53)
215edf76e7459dc8d58e182b6b5fc70a3a3bbca90dc3f58de7466c86f228a481
lovey_licensz_1462183616.pdf (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2016-05-02 12:06:56) ec7f23dfe098339320de603ae911d40119ca7a7b9247f520271fa4fa3636c398
lovey_munkakorileiras3_1462183617.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2016-05-02 12:06:57)
803cec821111f22db32b7d12d0d16c5d9f76c7d127a7a01cfeb371ec5de08f4b
mariusbreazuliszencc_1462183617.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-05-02 12:06:57)
1fce611bdc8d8fdca423bef40b70e834fd170d006741f4cde8a8e774385cd166
mariusbreazusportedzoibizonyitva_1462183618.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-05-02 12:06:58)
c043562d0d8ffb0b9dd4b4576283feb12d72f59fdbe4b2d3af04921a86b1bc2e
munkakorileiras_1462183618.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-05-02 12:06:58) 42ea70a905e92dccb94e0d60dec4a00f990980c4507880c34e57adde96f22c6b
polyak_liszenc_c_1462183619.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-05-02 12:06:59)
7f1975b9202edda007ca8b4a672c74edc5deea247dbcb171bd9338aae9e724f9
polyak_munkakorileiras1_1462183619.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-05-02 12:06:59)
4d1997f3de0c46276c71f739822ec3c30977d86e6af39789632b10671b17d725
polyak_sportedzoi_bizonyitvany_1462183619.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2016-05-02 12:06:59)
2d3ca721a5356cf5a279a11aad0dc5d5cc96d30daf1045735366a6c82a70803c
illyesm.megb.sz.2015_1461866264.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 19:57:44)
efe023d309678de95bc9e1b973aa53020728292b9c316eb0dc4772a13c5aa842
illyesm.megb.sz.2016_1461866266.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 19:57:46)
99efe5c23ca614a618a727d5e03e76041037fd8109d74cf725f1354f82a2fc85
illyesm.sportmunkat_1461866267.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 19:57:47)
5ba15121ee3338194b0bbcd50ce775cf5b1e56ea2a87cfbe2d9781d06821b8b0
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kezilabdakoltsegtervszemelyszalli_1462091446.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-01 10:30:46)
f802e3b90da8222565127b91618ac5f170e741d62e79b88befa2ca31f69b6b12
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
szemelyi_raforditas_koltsegtervkez_1461929957.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 13:39:17)
c73420985cd0533e09ca362aec7e062ead95449c5a33051e9ea8b16ff429a704
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