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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak

A kérelmező szervezet rövidített neve

E.S.K. Ménfőcsanak

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

782

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19881258-1-08

Bankszámlaszám

58600300-11163352-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzat
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzat
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzat
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9012

Város

Győr

Közterület neve

Bezerédj

Közterület jellege

utca

Házszám

21

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9012

Város

Győr

Közterület neve

Bezerédj

Közterület jellege

utca

Házszám

21

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 585 94 43

Fax

0

Honlap

www.eskmenfocsanak.hu

E-mail cím

fannijani@gmail.com

E-mail cím

turbek.istvan@gyorprojekt.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Turbék István

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 585 94 43
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Turbék István

E-mail cím

+36 20 585 94 43

turbek.istvan@gyorprojekt.hu

2017/18 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

Ménfőcsanak ESK Sportpálya

Nagy f.p.

9012
Győr
Bezerédj u.
21

27222

2017-11-07 16:32

Méret

50mx100m és
20mx40m

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
90

Bérleti díj
Ft/óra
1 300 Ft

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

8 MFt

9 MFt

8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3,053 MFt

2,482 MFt

2,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

15,951 MFt

37,835 MFt

39 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

1,5 MFt

Összesen

27,004 MFt

49,317 MFt

51,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4,981 MFt

7,095 MFt

10,77 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

11,386 MFt

7,378 MFt

7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

18,5 MFt

11,951 MFt

11 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,7 MFt

0,5 MFt

0,7 MFt

Összesen

35,567 MFt

26,924 MFt

29,47 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)

793 667 Ft

15 873 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

18 849 602 Ft

376 992 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

12 973 357 Ft

259 467 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A több mint kilencven éves múltra visszatekintő ESK Ménfőcsanak, a megyei első osztályú felnőtt csapat mellett, teljes spektrumú utánpótlás bázist működtet, hozzájárulva ezzel nem csak a
városrész, hanem Győr város minőségi labdarúgó-utánpótlásának neveléséhez is. A városrész adottságaiból fakadóan nem csupán feladata, hanem felelőssége is a klubnak a labdarúgás
helyi népszerűsítése, a ménfőcsanaki fiataloknak lehetőség biztosítása a sportággal való ismerkedéshez. Bár az elmúlt két szezonban megszakadt a felnőtt csapat jó szereplése (korábban
rendre második helyen végzett), ennek ellenére továbbra is igényként célként fogalmazódik meg a gárda magasabb osztályban való szereplése. Az utánpótlás terén, többek között a különböző
pályázatokon elnyert támogatásoknak köszönhetően, jelentősen nőtt az utánpótlás-nevelésben részesülő sportolók száma. Ifjúsági csapatunk három bajnoki cím után is a dobogón végzett, de
a többi korosztályos csapatunk eredményessége is nagymértékben javult. Továbbra is ifjú tehetségek áramlottak a csanaki, illetve más győri felnőtt csapatok keretébe. Ehhez a
tevékenységünkhöz a világítással ellátott műfüves pálya, illetve az utánpótlás szakemberek számának növelése is hozzájárult. Egyesületünk javuló gazdálkodását minősíti, hogy immár
harmadik éve tudunk a kis és nagy értékű beruházásokhoz saját forrásokat rendelni. Igaz, a szükséges beruházások és beszerzések is költségesebbek az eddigieknél, de ezek megvalósulása
az egyik záloga eredményes munkánknak. Szurkolóink és támogatóink már szinte természetesnek veszik, hogy létesítményünk folyamatosan szépül és bővül, csapataink felszerelése pedig
minden szempontból megfelel a kor követelményeinek. Ezek közül az öltöző felújítás és a lelátóépítést követően a járműbeszerzés, illetve a műfüves pályánk csarnokká alakítása élvez
prioritást. Létesítményünk a Ménfőcsanaki Labdarúgópálya, melynek tulajdonosa Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, üzemeltetője pedig a GYŐRSZOL Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt. A létesítményünk főbb adatai: 106 x 62 m-es füves labdarúgó pálya labdafogóval és világítással, lelátó, 40m x 20 m nagyságú műfüves kispálya világítással, 150 m2-es
kiszolgáló épület (öltöző, raktár, büfé).

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A pályánk nézőterének korszerűsítését és bővítését, számos, számunkra előnyös szempont valamint MLSZ előírás indokolja. Elsősorban: az utánpótlás és egyéb mérkőzések és tornák
rendezésekor a nézők kulturált biztonságos elhelyezése. Másodsorban: Az MLSZ a bajnokságnak megfelelő elvárásában szerepel a nézőtér mérete, szurkolótáborok elkülönítése és azok
biztonságos elhelyezésük lehetősége. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a bővítés ill. székcserék egész évben használható nézőteret eredményezne. A kulturált körülmények több
nézőt, érdeklődőt vonz mely az egyesületünk számára többletbevételt eredményez. Az újabb beruházás célja egyesületünk modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának,
megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése az eredményes, fenntartható üzleti működés biztosítása. Egyesületünk javuló gazdálkodását minősíti, hogy
fenti beruházáshoz is tudunk saját forrásokat rendelni. A beruházás megvalósulása az egyik záloga eredményes munkánknak.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje:2017. november. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a ideje: 2017. november. Személyszállítási költségek
kifizetésének tervezett ideje: Folyamatos. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Nevezési határidőig. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:
Folyamatos. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Folyamatos. Edzőtáborozás tervezett ideje: 2017. június-július hónap. Sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításainak tervezett kifizetése: Folyamatos.

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 korábbi pályázati időszakokra beadott és az MLSZ által jóváhagyott
sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának
megduplázása, a futball népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imázsának az erősítése: Lehetőség szerint a legfiatalabb korosztályoknál szeretnénk létszámot növelni, szélesítve a
merítési lehetőséget. Emellett, célunk, hogy megőrizzük az idősebb korosztályos csapataink eredményességét, a tehetségek felfelé áramoltatását. Ezt segíti elő a jelenleg NB III-as ETO
csapatát működtető Kft.-vel kötött együttműködési szerződés is. Továbbra is kiemelt cél, hogy az U 19-es gárdából tehetségeket építésünk be az első csapatba. A labdarúgás, mint
örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára: Az egyesület vezetése és szakemberei az eddigieknél hatékonyabb szervezőmunkával járuljanak hozzá
ahhoz, hogy a labdarúgás sportolóink és szurkolóink számára egyaránt élményt jelentsen. Ehhez elsősorban a feltételek és az információáramlás javítása szükséges, A nők aktív bevonása a
magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz: A szervezett formában versenyző női csapat létrehozása továbbra is csak anyagi kérdés
a klubnál, ám addig is rendelkezésre állnak létesítményeink és szakembereink a rendszeres gyakorláshoz. Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára
megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: A legfiatalabb korosztályok körében szeretnénk létszámot növelni, amelyhez szorosabb kapcsolatokat alakítunk ki, nem csak a helyi
oktatási intézményekkel. Tovább bővítjük a korosztályos csapatok játéklehetőségeit, a hagyományos megmérettetési lehetőségeken túl a szomszédos, illetve győri egyesületek bázisaival való
közös programok lebonyolításával. A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára: Tovább folytatjuk az évek óta tervszerű infrastrukturális fejlesztéseinket. 2017-18 évben
a műfüves pálya lefedésével jelentősen csökkenthetjük működési költségeinket.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Változatlanul meggyőződésünk, hogy sportfejlesztési programunk sportszakmai, pénzügyi, és környezeti fenntarthatósági szempontoknak egyaránt megfelel, végrehajtása pedig tervezettnek
és folyamatosnak mondható. Sikerült az eddigieknél is több támogatót magunk mellé állítani így azok a célkitűzések, amelyek a sportszakmai programban meghatározásra kerültek
végrehajthatók. Emellett, emelkedő mértékben számíthatunk a sportbarát győri önkormányzat segítségére is. Ettől függetlenül továbbra is egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük TAO-s
pályázatunk összeállítását, az elnyert támogatásból fő céljaink megvalósítását. Abból indulunk ki, hogy szűkebb pátriánkban klubunk jelenti a minőségi sportolás lehetőségét a labdarúgó
sportágban, amit társadalmi kötelezettségvállalásként kezelünk, s ennek tudatában igyekszünk biztosítani. A programnak köszönhetően, az elmúlt években nem csak sikerült fenntartanunk,
hanem évről-évre fejlesztenünk is a tevékenységünk szükséges anyagi, tárgyi, szakmai feltételeket. E tendencia folytatása képezi fő feladatunkat az előttünk álló időszakban is.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-07 16:32

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai beruházás

honlap készítés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalzó kocsi

db

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

2

300 000 Ft

600 000 Ft
1 110 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

honlap készítés

A régi elavult, fejleszteni szeretnénk.

számítógép, laptop

A megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátása miatt szükséges.

pályavonalzó kocsi

Az élőfüves pályán megtartandó mérkőzések előkészítése, szervezése miatt fontos.

cserepad (nem beépített)

A mostaniak régiek, felületük repedezett, balesetveszélyes.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Válasszon

Típus

Lifeline View

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Diagnosztika

Irsz.: 9012
Város: Győr
Közterület: Bezerédj u.
Házszám: 21

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

Igen

10

150

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
769 857 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
7 937 Ft

Közreműködői díj
15 873 Ft

Teljes támogatás (Ft)
793 667 Ft

Önrész (Ft)
340 143 Ft

Elszámolandó összeg
1 125 873 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 133 810 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2017-11-07 16:32

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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)

Egyéb
épület
építése

egyéb épület építése

2017-10-01

2018-06-20

2018-07-01

1 691 640 Ft

Egyéb
épület
építése

egyéb épület építése

2017-10-01

2018-06-20

2018-07-01

4 592 320 Ft

Egyéb
épület
építése

egyéb épület építése

2017-10-01

2018-06-20

2018-07-01

2 077 060 Ft

Egyéb
épület
építése

egyéb épület építése

2017-10-01

2018-06-20

2018-07-01

8 743 696 Ft

Egyéb
épület
építése

egyéb épület építése

2017-10-01

2018-06-20

2018-07-01

9 257 799 Ft

26 362 515 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

egyéb épület építése

Meglévő lelátok átalakítása: A két lelátó oldalait kék színű trapézlemez burkolattal (saroktakaró lemezek és szegőlécek segítségével) zárjuk le,
mindegyik lelátón egy kisajtót (takarítás céljából) alakítunk ki. Lelátók burkolása: -20m² trapézlemez, 48 fm sarok és szegőléc A fapadokra színes,
erősített támlás üléseket –kék és fehér színben- szerelünk, a kis lelátón 74 db , a nagyobbik lelátón 109 db fér el, összesen tehát 183 lesz az
ülőhelyek száma.

egyéb épület építése

Terület lezárások kivitelezése: -1 db egyszárnyú kapu, 2,1 x 1,2 m-es méretben ( a Büfé épület sarkához) -1 db kétszárnyú kapu 4 x 2 m-es, valamint
oldal lezárások kialakítása a teherbejárattal szemben, A futballpályát körbefutó korlátoszlopokra merevített, un. ’3D-s’ kerítésrácsok felszerelése, a
korlátok alján és tetején egy-egy zártszelvény -40x30-as- kerül felszerelésre, és ehhez történik a táblás kerítésrácsok felerősítése 360 fm hossz

egyéb épület építése

Betonpadok átalakítása: 22 db betonpad átalakítása, horganyzott acélkeret felerősítése a betonlábakra, majd padonként 5-5 db színes, támlás ülés
felszerelése (össz.: 22 acélkeret, 110 db szék)

egyéb épület építése

Mobil lelátók: -1 db 3 soros kivitelű, 88 férőhelyes mobil lelátó kialakítása a futballpálya észak-nyugati –’hazai’- oldalára, a lelátó alatti rész térbetonnal
és térkő burkolattal kialakítva -1 db 2 soros, fedett mobil lelátó kialakítása a pálya észak-keleti oldalán, a vendégszurkolók számára, 60 db ülőhellyel
ellátva, az aljazat térbetonnal és térkővel kivitelezve

egyéb épület építése

Tároló lefedése: Geometriai méretek:hossza 12 fm szélessége 8 m (alapterület 96 m²) magassága 3,5 m A teherbejáratnál – a Büfé háta mögöttkialakított fedett busztároló építése. Acél keretállások száma: 4 db A tető anyaga: 50 mm magasságú trapézlemez

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

9012
Győr
Bezerédj u.
21

27222

m2

1

Bérelt

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

9012
Győr
Bezerédj u.
21

27222

m2

1

Bérelt

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

9012
Győr
Bezerédj u.
21

27222

m2

1

Bérelt

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

9012
Győr
Bezerédj u.
21

27222

m2

1

Bérelt

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

9012
Győr
Bezerédj u.
21

27222

m2

1

Bérelt

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

2017-11-07 16:32

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

8 / 32

be/SFPHPM01-16175/2017/MLSZ
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2017-11-07 16:32
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2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

18 284 114 Ft

188 496 Ft

376 992 Ft

18 849 602 Ft

8 078 401 Ft

26 739 507 Ft

26 928 003 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-11-07 16:32
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be/SFPHPM01-16175/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017-11-07 16:32
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2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

ESK Ménfőcsanak U9

18

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

ESK Ménfőcsanak U7

5

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

WHB MÉNFŐCSANAK ESK U19

22

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

WHB MÉNFŐCSANAK ESK U16

20

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U14

WHB MÉNFŐCSANAK ESK `B` U14

20

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U14

WHB MÉNFŐCSANAK ESK `A` U14

20

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

ESK Ménfőcsanak U13

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

ESK Ménfőcsanak U11

21

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

2017-11-07 16:32
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2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

ESK Menfőcsanak U10

15

Bozsik Egyesületi Program

U10 meglévő csapat

Aktív

U9

ESK Menfőcsanak U8

8

Bozsik Egyesületi Program

U8 meglévő csapat

Aktív

U9

ESK Menfőcsanak U6

3

Bozsik Egyesületi Program

U6 meglévő csapat

Aktív

2017-11-07 16:32
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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

368558

FÖRDŐS GERGŐ

GYIRMÓT SPORTEGYESÜLET

2016.08.23.

15%

447045

ILLÉS BALÁZS

ETO FUTBALL ÉS FUTSAL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2016.08.25.

15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-07 16:32

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-07 16:32
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-07 16:32

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-07 16:32

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-11-07 16:32

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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be/SFPHPM01-16175/2017/MLSZ
Férfi
ESK Ménfőcsanak U9 (N)

U9

18 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

ESK Ménfőcsanak U7 (N)

U7

5 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

WHB MÉNFŐCSANAK ESK U19 (N)

U19

22 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

WHB MÉNFŐCSANAK ESK U16 (N)

U16

20 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

WHB MÉNFŐCSANAK ESK `B` U14 (N)

U14

20 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

WHB MÉNFŐCSANAK ESK `A` U14 (N)

U14

20 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

ESK Ménfőcsanak U13 (N)

U13

20 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

ESK Ménfőcsanak U11 (N)

U11

21 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

ESK Menfőcsanak U10 (V)

U9

15 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

ESK Menfőcsanak U8 (V)

U9

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

ESK Menfőcsanak U6 (V)

U9

3 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

FÖRDŐS GERGŐ (N)

368558

2016.08.23.

Gyirmót sportegyesület

+ 15%

ILLÉS BALÁZS (N)

447045

2016.08.25.

Eto futball és futsal sportszervező és
szolgáltató kft.

+ 15%

Támogatás összesen

11 500 000 Ft

Bónusz összesen

3 450 000 Ft (+ 30%)

Teljes elvi támogatás

14 950 000 Ft

Férfi

14 950 000 Ft

16/17-ös csapatok korrekció

-860 000 Ft

Elvi támogatás

2017-11-07 16:32

14 090 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labda

db

160

8 000 Ft

1 280 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

4

4 800 Ft

19 200 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

4

10 500 Ft

42 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

4

12 500 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

4

22 000 Ft

88 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

db

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

bója

db

200

670 Ft

134 000 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

1 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

2

6 000 Ft

12 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

25

13 000 Ft

325 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet rövid ujjú

db

100

1 500 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág hosszú

db

100

4 500 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

100

16 000 Ft

1 600 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

db

6

7 000 Ft

42 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

db

36

4 000 Ft

144 000 Ft

Sportfelszerelés

sapka

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

100

6 000 Ft

600 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

10

1 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé

db

10

1 000 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

kötszer

db

100

1 500 Ft

150 000 Ft

Gyógyszer

tapasz

db

13

800 Ft

10 400 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Barátság Sportpark

Műfüves pálya

3 500 Ft

35

12

1 470 000 Ft

Bezerédi úti sporttelep

Élőfüves pálya

1 300 Ft

80

12

1 248 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Barátság Sportpark

U6-U8 csapataink használják edzésre.

Bezerédi úti sporttelep

U8-U19 csapataink használják edzésre

2017-11-07 16:32
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2017/18 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

3480

Egyéb

160

12

72 000 Ft

16 920 Ft

1 067 040 Ft

Edző

TANC1407-00776

EKHO

80

12

40 000 Ft

8 000 Ft

576 000 Ft

Edző

TANC1501-01482

EKHO

80

12

40 000 Ft

8 000 Ft

576 000 Ft

Edző

3374

EKHO

80

12

40 000 Ft

8 000 Ft

576 000 Ft

Edző

3481

EKHO

80

12

40 000 Ft

8 000 Ft

576 000 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

3480

UEFA B

U9

6

15

TANC1407-00776

MLSZ Grassroots C

U11

6

20

TANC1407-00776

MLSZ Grassroots C

U13

6

20

TANC1501-01482

MLSZ Grassroots C

U14

6

20

TANC1501-01482

MLSZ Grassroots C

U7

6

8

3374

UEFA B

U16

6

20

3481

UEFA B

U9

6

18

3481

UEFA B

U19

6

22

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 176 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

260 400 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 718 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

600 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 371 040 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

14 025 640 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
12 584 156 Ft

2017-11-07 16:32

Ell. szerv. fiz. díj
129 734 Ft

Közreműködői díj
259 467 Ft

Teljes támogatás (Ft)
12 973 357 Ft

Önrész (Ft)
1 441 484 Ft

Elszámolandó összeg
14 285 107 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
14 414 841 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-07 16:32

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-07 16:32

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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)

15 873 Ft

15 873 Ft

7 937 Ft

23 810 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

376 992 Ft

376 992 Ft

188 496 Ft

565 488 Ft

Utánpótlás-nevelés

259 467 Ft

259 467 Ft

129 734 Ft

389 201 Ft

Összesen

652 332 Ft

978 498 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.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés
a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében
való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási
program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés
a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében
való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási
program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.
A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés
a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében
való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási
program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2017-11-07 16:32
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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: Győr, 2017. 11. 07.

2017-11-07 16:32
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Nyilatkozat 2
Alulírott Turbék István (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 ingatlannyilvántartásba 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Győr, 2017. 11. 07.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Turbék István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzat

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Győr, 2017. 11. 07.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
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:
2017-04-15 17:00:45
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:
2017-04-15 17:02:57
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:
2017-04-26 11:50:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 12:55:26
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 12:56:17

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:58:54
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:24:43
Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:26:08
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:16:09
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:24:15
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:17:18
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:20:37
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: 5
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:27:25
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:27:59
Feltöltés / Megtekintés
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Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés,
képzési terv)
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-14 18:23:47

Kelt: Győr, 2017. 11. 07.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

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

Mértékegység

Megjegyzés

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

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

19 053 971 Ft

196 433 Ft

392 865 Ft

19 643 269 Ft

8 418 544 Ft

27 865 380 Ft

28 061 813 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

769 857 Ft

7 937 Ft

15 873 Ft

793 667 Ft

340 143 Ft

1 125 873 Ft

1 133 810 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

18 284 114 Ft

188 496 Ft

376 992 Ft

18 849 602 Ft

8 078 401 Ft

26 739 507 Ft

26 928 003 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 584 156 Ft

129 734 Ft

259 467 Ft

12 973 357 Ft

1 441 484 Ft

14 285 107 Ft

14 414 841 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

31 638 127 Ft

326 167 Ft

652 332 Ft

32 616 626 Ft

9 860 028 Ft

42 150 487 Ft

42 476 654 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (33 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)
menfocsanakalairast.i_1492268577.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-15 17:02:57) 1521861815b678b769c990e3aa4ffd36dfb2b63866dd59936392bad0b4bf3880
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
eskkisbuszteto_1502727438.pdf (Hiánypótlás melléklet, 215 Kb, 2017-08-14 18:17:18) 98ad23ddb547c144a75d913ad7489031cf6a14e368840aa80cc155e060114e23
dok1_1493300969.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 15:49:29) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
eskpad_1502727637.pdf (Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2017-08-14 18:20:37) 350ae89b82f31427e7f4699b1d8e9a076789c702d95ce95f30ae770456ae18e1
dok1_1493300982.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 15:49:42) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)
dok1_1502727827.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2017-08-14 18:23:47) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
dok1_1493301065.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 15:51:05) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
Egyéb dokumentumok
menfocsanaksportcsarnokrajzok_1493200734.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-26 11:58:54) b2635bea11cb97d914e96b4803762b17fe8514845dcbbca304d0764ae0d10719
menfocsanakalaprajz_1492701413.pdf (Szerkesztés alatt, 443 Kb, 2017-04-20 17:16:53) 0cd60e616fdd649fc8db68ea7b098cdad4836f29850e7027bf17df6862ab6fe8
menfocsanakmetszetek_1492701452.pdf (Szerkesztés alatt, 284 Kb, 2017-04-20 17:17:32) 4f3b0b59ff8ac384ee9a3c86523e9bd1d96601ab2ff1143334f30bdd228d9988
menfocsanakhomlokzatok02_1492701528.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2017-04-20 17:18:48) f8a44ee4268b8a5023544eabb8ab9b542e0f6fe2410977fdfacb7b1ff18addf7
menfocsnakhomlokzatok01_1492701539.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2017-04-20 17:18:59) 27bff63ac30445916bc1d6101d05b7efc34760584fcadd6cd8b3d31cf14a24c6
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
menfocsnakalairtemmi_1493290577.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2017-04-27 12:56:17) a51fe1223af1cdfa882af480f1a6e96a15ddbe715900e0926f2bde50354e2226
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
menfocsanakkivonat_1492268445.pdf (Szerkesztés alatt, 668 Kb, 2017-04-15 17:00:45) 62fa66e38f699ac8beafdb96b5028c6526a9e00dde8de232eb399c1ed00af8bf
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
menfocsanakigazolasigazgatasidij_1493290526.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2017-04-27 12:55:26) 37fab7a6ac599d8fb2024ee012ea8196e84b3466fc4448bec9cfdc4561578294
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
menfocsanakkoztartozasmentes_1493200217.pdf (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2017-04-26 11:50:17) e7a75299c48a2c7b9a6858da25764098f34befb5ac91d9570b5d7f7e95a7a951
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
esktulajdonosi_1502727855.pdf (Hiánypótlás melléklet, 826 Kb, 2017-08-14 18:24:15) 61a0a7ca2ac0efb2f3f907b681f553c9cb49902e9a67824b71da8f5d96bedf4b
dok1_1493301102.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 15:51:42) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
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
esktulajdonosi_1502727369.pdf (Hiánypótlás melléklet, 826 Kb, 2017-08-14 18:16:09) 61a0a7ca2ac0efb2f3f907b681f553c9cb49902e9a67824b71da8f5d96bedf4b
dok1_1493300325.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 15:38:45) 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
esktulajdonosi_1502727883.pdf (Hiánypótlás melléklet, 826 Kb, 2017-08-14 18:24:43) 61a0a7ca2ac0efb2f3f907b681f553c9cb49902e9a67824b71da8f5d96bedf4b
dok1_1493301022.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 15:50:22) b38115a97180c0a4435a6a4f494c7cbcb9a68fc5ec2ad25392e0a9093123de47
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
esktulajdonosi_1502727968.pdf (Hiánypótlás melléklet, 826 Kb, 2017-08-14 18:26:08) 61a0a7ca2ac0efb2f3f907b681f553c9cb49902e9a67824b71da8f5d96bedf4b
menfocsnaktulajdonilap_1493300300.pdf (Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2017-04-27 15:38:20) 17adea801bd4ae729f8fb51e6f6dec0dec82c84c1eca136980eead699ddc5667
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
esklelato1_1502727471.pdf (Hiánypótlás melléklet, 215 Kb, 2017-08-14 18:17:51) 1cd642124c35a10ba4f19c9ecb8e5b152ff4b41fc5b1ca26374edcdf942fb958
esklelato2_1502727508.pdf (Hiánypótlás melléklet, 216 Kb, 2017-08-14 18:18:28) 5c2fc26fd8d4820852a3c0938345c6c845a3e598b1b353b40133f58892de8c8c
eskpad_1502728045.pdf (Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2017-08-14 18:27:25) 350ae89b82f31427e7f4699b1d8e9a076789c702d95ce95f30ae770456ae18e1
sportpalyalefedes_koltsegvetes01_1493201017.pdf (Szerkesztés alatt, 530 Kb, 2017-04-26 12:03:37) 2007db0c0bd7c6a2ba640617e19aa631bc08b795852d4abcb0ae2b2ec6792c1b
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