
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Győrasszonyfa-Tarjánpuszta Labdarúgó Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Győrasszonyfa-Tarjánpuszta SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  123456

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18533770-1-08

Bankszámlaszám  59300216-10210932-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9093  Város  Győrasszonyfa

Közterület neve  Hunyadi  Közterület jellege  tér

Házszám  18  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9093  Város  Győrasszonyfa

Közterület neve  Hunyadi  Közterület jellege  tér

Házszám  18  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 228 95 07  Fax  0

Honlap  http://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/2163 E-mail cím  gyorasszonyfa@rlan.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gayer Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 228 95 07  E-mail cím  gayerzoltan@rlan.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Gayer Zoltán +36 20 228 95 07 gayerzoltan@rlan.hu

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

Hivatalos név 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 MFt 1 MFt 1 MFt

Állami támogatás 13 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9 MFt 9 MFt 9 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 23 MFt 11 MFt 11,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 8 MFt 8 MFt 8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 8 MFt 6 MFt 6 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 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)

1 745 173 Ft 34 903 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

298 877 Ft 5 978 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 4 728 928 Ft 94 579 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

Győrasszonyfa-Tarjánpuszta lakosainak száma 1000fő. A labdarúgó sportegyesület 1942-ben történt alapítása óta folyamatosan működik. Jelenleg 6-tól 16 éves
korig mintegy 60 igazolt játékossal rendelkezünk. A felnőtt sportolók és „öreg fiuk” labdarúgó csapata együtt 70 fő mely magában foglalja a környéken lakó
labdarúgást szeretők létszámát is. Jelenleg részt veszünk a Bozsik programban U7-U9-U11-es csapatokkal melyekkel szép eredményeket értünk el. U16os
csapatunk megyei bajnokságban szerepel. A felnőtt bajnokságban eredményesen szerepelünk így felléptünk a megyei II. osztályba. A fellépést követően célunk
stabilan a bajnokság középmezőnyében részt venni.U19-es csapatot indítottunk. Melynek szereplése nagy reménységekre ad okot hiszen a tabella első helyén
állnak. Térségünkben fiatalok és a közép korosztály számára a labdarúgáson kívül más lehetőség nem kínálkozik, fontosnak tartjuk a fenntartását és működtetését.
Nemzetközi emléktornát is rendezünk illetve részt veszünk ilyen rendezvényeken Szerbiábai Temerin településsel Szlovákiában Felbár településsel Romániában
Margita településsel rendezünk ilyen tornákat. Tavasszal és ősszel szervezünk utánpótlás részére Bozsik tornát. Évente két alkalommal utánpótlás csapatainkkal
edzőtáborban veszünk részt. A szakszerű hozzáértő utánpótlás nevelést biztosít felnőtt csapatunkban játéklehetőséget ill. lehetőség nyílik a jobb képességű
játékosoknak a környékbeli magasabb osztályban szereplő csapatoknál történő szereplésben. Büszkék vagyunk arra hogy Győrasszonyfai nevelésű játékosok is
szerepelnek magasabb osztályú csatainál Nyúl, Gyirmót,Öttevény. 

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

A futballpályánk kiegészült egy edzőpályával, melynek mérete 60X30méter. A megnövekedett gyepterület szakszerű gondozása a labdarúgás megfelelő szintű
gyakorlásához szükségessé teszi egy új fűgyűjtős fűnyíró megvásárlását. Az új edzőpályához szeretnénk labdafogó hálókat és a hozzá szükséges tartószerkezetet (
2 X 20x5m) vásárolni Az öltöző nyugati oldalán a tető erősen behajlott, félő hogy a tél folyamán a havazás összeroppanthatja a tetőszerkezetet. Ezért szükséges a
tető részleges javítása. Az „U 7”-es korosztálynál 2x1 méteres kapuk – kapuhálók vásárlása szükséges, a jelenlegi kapuk nem szabványosak, „házilag” készítettek .A
komoly balesetveszély (elbillen) elkerülése végett, továbbá a könnyebb foglalkozásszervezés miatt (könnyen mozgatható) szükséges stabil, könnyen mozgatható, a
biztonsági elírásoknak megfelelő kapuk biztosítása. Öltöző tető részleges felújítása szükséges. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016.július 1-től 2017. június 30-ig. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2017. január 01-2017. június 30-ig. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan:
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2017. január 1 - 2017. június 30-ig. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett
ideje:2017.január1-2017 június 16-ig. 2017. január 1 – 2017. június 30-ig. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:2017. január 1- 2017. június 30-ig.
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:2017. január 1- 2017. június 30-ig. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett
ideje:2017.január 1-2017.június 30-ig. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje:2016. novenber15-2017.március 01.-ig 2017.január 1-
2017június 30. Edzőtáborozás tervezett ideje: 1. Téli felkészítési U16 időszakban 2017. február 15 között. 2. Tavaszi felkészülési időszak az U16 serdülő
bajnokságban való eredményes szereplést elősegíteni. 2017. március 15-31 között. 3. Nyári labdarúgó tábor U7 – U11 közötti korosztály számára. 2017. június 20-
30. között. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2016 július 1-2017 június 30-ig. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a
2014/15-ös időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: Az elkezdett
programok folytatása, tökéletesítése. A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása, a futball
népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imásának az erősítése:A magasabb osztályba elkerülő fiatalok pótlása, az óvodából kikerülő gyermekek aktív bevonása
a sportegyesületbe. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára: több torna szervezése (Király Bálint
emléktorna, utcák vetélkedése, családi programok kiszélesítése, ügyességi vetélkedők stb. Labdás tevékenység magával sodorja az önfeledten játszani képes
gyermekeket. A labdarúgás mind játék minden résztvevőt szórakoztat, játékosokból, szurkolókból energiát A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a
családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz: Nőnapi focikupa. Emléktornákon női focikupák szervezése. Az U7, U9, U11 korosztályokban a
lány labdarúgók igazolásának, szerepeltetésének szorgalmazása. Különféle tornákon való részvételhez, lebonyolításhoz az anyák, családok széleskörű bevonása. Az
utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: A megfelelő játéklehetőséget a Bozsik
tornákon tudjuk biztosítani az utánpótlás korú játékosaink részére. Télen különböző labdarúgó tornákon veszünk részt. Ezzel biztosítva a gyerekek részére a
fejlődést. A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára: Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának
megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése az eredményes, fenntartható üzleti működés biztosítása: A sportegyesülettel
kapcsolatos dolgok megtekinthetők a Sportegyesület és Győrasszonyfa honlapján a betekintés biztosított. A gazdasági működtetéshez szükséges támogatás
önkormányzati, TAO-S valamint magánszemélyi támogatásokból, adó 1%-ból valamint a rendezvények jegybevételéből biztosított. A sportegyesület támogatásáról a
működtető önkormányzatok rendeletben gondoskodnak. A támogató önkormányzatok éves szinten egyszeri alkalommal nyújtanak támogatást. 

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

A lakosság kedvező áron jut sportolási lehetőséghez ill. mivel helyben van a rendezvények jelentős része így elfogadható áron tekinthetik meg, belépődíj ellenében a
sportrendezvényeket. Helyi csoportoknak ellenszolgáltatás nélkül biztosítjuk a tömegsportolás lehetőségeit (óvodás, iskolás csoportok, öregfiúk futballclub,
asszonytorna, női foci) és egyéb kulturális és sportolási lehetőség biztosítása. A pálya és környéke ,öltöző sporteszközök sportszerek fenntartása cseréje, bővítése
jelentős anyagi ráfordítást igényel. A támogatás esetleges megvonása a fent felsoroltak anyagi finanszírozását ellehetetlenítené. Harminc km.-re a várostól a
település és a környékbeli lakosoknak más szórakozási és sportolási lehetősége nem vagy csak komoly anyagi ráfordítás esetén lehetséges. A támogatást a lakosság
sportolási,és fiatalság egészséges fejlődését biztosítja. Jelentős szerepe van a közösségek településen belül ill. település határain túlnyúló baráti társaságok
sportolási lehetőségére. Így tudjuk biztosítani a környékbeli települések iskolás korú, fiatal korú és felnőtt lakosainak sportolási lehetőségét Lázi, Bakonypéterd,
Tarjánpuszta, Ravazd, Tápszentmiklós, Románd, Nyalka, Győrasszonyfa,Pannonhalma településen lakó fiatalok egészséges sportszellemre való nevelését. Kihatása
van a sportnak a fiatalkori bűnözés csökkenésére is. Statisztikai adatokkal tudjuk bizonyítani hogy településünkön és környékünkön a bűnelkövetések száma csökkent
, mivel a fiataloknak hasznos időtöltést tudunk biztosítani szabadidejük eltöltésére. A pályán történő mérkőzések rendfenntartását elősegítik a Győrasszonyfa
Önkormányzat Polgárőr Egyesület tagjai.
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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)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés Box Platinum sportfelszerelés db 20 26 990 Ft 539 800 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozék nélkül db 1 1 250 950
Ft

1 250 950 Ft

Pályatartozék labdafogóháló tartószerkezettel db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

2 440 750 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

cipő élőfüves pályához A megnövekedett játékosok száma és az edzés szükségletei miatt fontos.

sportszár A megnövekedett játékosok száma és az edzés szükségletei miatt fontos.

kapuskesztyű A megnövekedett játékosok száma és az edzés szükségletei miatt fontos.

Box Platinum sportfelszerelés A megnövekedett játékosok száma és az edzés szükségletei miatt fontos.

fűnyírótraktor tartozék nélkül Az edzőpálya minősége miatt fontos

labdafogóháló
tartószerkezettel

A megnövekedett játékosok száma és az edzés szükségletei miatt fontos.

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)

1 692 819 Ft 17 452 Ft 34 903 Ft 1 745 173 Ft 747 931 Ft 2 475 653 Ft 2 493 105 Ft
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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)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása 2016-06-24 2016-10-21 2016-12-16 418 000 Ft

418 000 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öltöző felújítása Öltöző épület tető részleges felújításra szorul, mert a tetőszerkezet több helyen behajlott, beszakadhat, mindenképpen felújításra
szorul.

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

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző
felújítása

Öltöző 9093
Győr
Hunyadi té
r
18

25 Egyéb

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

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

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. 289 910 Ft 2 989 Ft 5 978 Ft 298 877 Ft 128 090 Ft 423 978 Ft 426 967 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 GYŐRASSZONYFA-TARJÁNPUSZTA SE U19 20 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 GYŐRASSZONYFA SE U16 20 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 6 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 13 Bozsik egyesületi U7-U11 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

be/SFPHPM01-12430/2016/MLSZ

2016-09-27 14:37 11 / 23



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 edzőlabda db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter db 4 8 000 Ft 32 000 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 4 30 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz BOSU egyensúly labda db 10 35 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 25 15 000 Ft 375 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés Box vittoria sportfelszerelés db 36 22 990 Ft 827 640 Ft

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

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

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 1 135 575 Ft 135 575 Ft

Gyógyszer masszázskrém db 6 4 000 Ft 24 000 Ft

Gyógyszer sportkrém db 6 4 000 Ft 24 000 Ft

Gyógyszer jégakku db 6 2 000 Ft 12 000 Ft

Gyógyszer jégzselé db 4 2 000 Ft 8 000 Ft

Gyógyszer tapasz db 20 800 Ft 16 000 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)

Győr,Ady városi Aréna Sportcsarnok 8 000 Ft 10 1 80 000 Ft

Táp, tornaterem Egyéb 1 500 Ft 12 4 72 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Győr,Ady városi Aréna Sportrendezvény,U-16-os torna

Táp, tornaterem Edzések téli időszakban

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 2339 Normál 80 12 63 560 Ft 17 797 Ft 976 282 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2339 UEFA B U7 5 6
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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

2339 UEFA B U9 5 16

2339 UEFA B U11 5 13

2339 UEFA B U16 5 20

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 934 640 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 219 575 Ft

Személyszállítási költségek 600 000 Ft

Nevezési költségek 80 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 152 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 850 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 976 282 Ft

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

Összesen 5 112 497 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)

4 587 060 Ft 47 289 Ft 94 579 Ft 4 728 928 Ft 525 436 Ft 5 207 076 Ft 5 254 365 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

34 903 Ft 34 903 Ft 17 452 Ft 52 355 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 5 978 Ft 5 978 Ft 2 989 Ft 8 967 Ft

Utánpótlás-nevelés 94 579 Ft 94 579 Ft 47 289 Ft 141 868 Ft

Összesen 135 460 Ft  203 190 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése -
kérelem összeállítása, menedzselése

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése -
kérelem összeállítása, menedzselése

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése -
kérelem összeállítása, menedzselése
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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: Győrasszonyfa, 2016. 09. 27.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gayer 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: Győrasszonyfa, 2016. 09. 27.
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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

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

Kelt: Győrasszonyfa, 2016. 09. 27.
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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 1 2 100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 114 114 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 20 22 10%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 20 22 10%

U15 fő 34 38 12%

Egyéb indikátorok

U11 13 13 0%

U9 15 15 0%

U7 6 6 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 1 982 729 Ft 20 441 Ft 40 881 Ft 2 044 050 Ft 876 021 Ft 2 899 631 Ft 2 920 072 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 692 819 Ft 17 452 Ft 34 903 Ft 1 745 173 Ft 747 931 Ft 2 475 653 Ft 2 493 105 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

289 910 Ft 2 989 Ft 5 978 Ft 298 877 Ft 128 090 Ft 423 978 Ft 426 967 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 587 060 Ft 47 289 Ft 94 579 Ft 4 728 928 Ft 525 436 Ft 5 207 076 Ft 5 254 365 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 6 569 789 Ft 67 730 Ft 135 460 Ft 6 772 978 Ft 1 401 457 Ft 8 106 707 Ft 8 174 437 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 (17 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)

gyorasszonyfaalairas_1429610516_1461580478.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2016-04-25 12:34:38)
d7f4dba6e2d8f16e2b75ec29869a544c7fc166ab85a280a62243cb85a571715b

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

dok1_1461771310.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-27 17:35:10) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok1_1461771322.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-27 17:35:22) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47

Egyéb dokumentumok

gyorasszonyfaarajanlat1_1474560102.pdf (Hiánypótlás melléklet, 659 Kb, 2016-09-22 18:01:42)
29c8fb38644cfe4cd32513cd2c1d4e427a8f4372540c43f315d157603c190450

gyorasszonyfaarajanlat2_1474560119.pdf (Hiánypótlás melléklet, 657 Kb, 2016-09-22 18:01:59)
37cac1b2d468865bb9d5dcd00367f52c3fa4060bfdf482035e780d0b93162167

gyorasszonyfaarajanlat3_1474560131.pdf (Hiánypótlás melléklet, 435 Kb, 2016-09-22 18:02:11)
cd73b9636f4bef1a8978c575306f3a42af402c336763e9dfe76b1411cb9db3bd

dok1_1461771253.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-27 17:34:13) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47

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

gayerkivonat_1461770144.pdf (Szerkesztés alatt, 518 Kb, 2016-04-27 17:15:44) 975b31fd46f88e757377f3c5c4a312547fabfb026c02b8718b70272a710ef2d6

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

gayerigazgatasidij_1461770089.pdf (Szerkesztés alatt, 278 Kb, 2016-04-27 17:14:49)
d2a388e5eb872ddf60016612df2e984df30fb79510c1c7c3c237cd1b05acba6a

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

gayeradoigazolas_1461769993.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2016-04-27 17:13:13)
68421feeaf7144dac06cd7b5eeb431767ace97726ec9b9cf3a00e74fad02238a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

gyorasszonyfaigazolas_1461853096.pdf (Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2016-04-28 16:18:16)
c9664058f2955c40a95b6d372b4befaa940d2b911293d526a3dc7d551ef65e6a

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

dok1_1461771282.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-27 17:34:42) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47

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

gayertulajdonilap_1461769929.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2016-04-27 17:12:09) a55c8ece577686607fe9713d92e499a5892964b7f5c7c0f5396c3492df6d13cc

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

gayertulajdonilap_1461770911.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2016-04-27 17:28:31) a55c8ece577686607fe9713d92e499a5892964b7f5c7c0f5396c3492df6d13cc

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

gayerarajanlat1_1461769822.pdf (Szerkesztés alatt, 586 Kb, 2016-04-27 17:10:22) bd0cdd9fb2db10edcada510e63e8f6c004608ba2190e3bd5754d45453841cf3b

gayerarajanlatteto_1461770236.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2016-04-27 17:17:16) 80507e3f9024144afedc0abf2f422864bcfc7dc93fcf5811d3e4186ab8e09e5c

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dok1_1461771337.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-27 17:35:37) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
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