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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

NYIKSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18210651-1-15

Bankszámlaszám

68800109-11090809-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4481

Helység

Nyíregyháza

Út / utca

Muskotály

Házszám

25/b

Irányítószám

4481

Helység

Nyíregyháza

Út / utca

Muskotály

Házszám

25/b

Telefon

+36 20 922 90 01

Fax

-

Honlap

www.nyikse.hu

E-mail cím

elnok@nyikse.hu

E-mail cím

elnok@nyikse.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Balogh Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 922 90 01

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Balogh Béla

+36 20 922 90 01

E-mail cím
bela.balogh@sunshinefm.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Bánki Donát Szakközépiskola

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KLIK

6

Felk. és
versenyeztetés

Krúdy Gyula Gimnázium

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Ökormányzata

KLIK

6

Felk. és
versenyeztetés

Széchenyi István
Szakközépiskola

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KLIK

6

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-05-08
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2000-05-08

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

2015-07-30 09:47

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1 MFt

8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4 MFt

6 MFt

39 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

2 MFt

7 MFt

Összesen

5 MFt

9 MFt

54 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1 MFt

1 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1 MFt

1 MFt

7,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

6 MFt

45 MFt

Összesen

3 MFt

8 MFt

54 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

1 MFt

1,5 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

4 182 840 Ft

83 657 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

29 518 596 Ft

581 166 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

5 485 098 Ft

109 702 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-07-30 09:47
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk kosárlabda csapatai a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei felnőtt és U11 gyermek bajnokságban (Nyír-Jam) és az U18 országos bajnokságban vesznek
részt. Felnőtt csapatunk 19-43 év közötti sportszerető férfiakból áll akik gyermek koruk óta kosárlabdáznak és segítik támogatják a sportágat. Csapatainkat az
egyesület keretein belül üzemeltetjük. Bevételeinket tagdíjakból, a felajánlott SZJA 1%-ból és TAO támogatásból realizáljuk. Csapataink három helyen folytatják
felkészülésüket. Az egyik a Krúdy Gyula Gimnázium, a másik a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola tornaterme és a Bánki Donát Műszaki
Szakközépiskolában. A létesítmények régi építésükek, de parkettázottak, öltözőik, palánkjaik, a pályák mérete, felfestésük alkalmasak az edzések, mérkőzések
lebonyolítására. A TAO támogatásnak köszönhetően a felnőtt és utánpótlás csapatunk működése zavartalan. 2014/15 bajnoki évben U18-as korosztályos csapattal
bővült egyesületünk csapatainak száma, 23 fő igazolt sportolóval növekedtünk. A Megyei Felnőtt bajnokságban pedig újabb csapatot tudtunk indítani olyan 25-35
éves fiatalaemberekből, akik korábban NB I-ben és NB II-ben játszottak. Az egyesület új csapatával együtt bővült szakembereink száma is. Az egyesületünk tagjai
közül többen végeztek kosárlabda edzői OKJ-s képzésen. Nagy figyelmet szentelünk a felkészülés és versenyeztetés körülményeinek minőségére, valamint a
gyerekek képzésének folyamatosságára.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk csapatai három intézményben bérelnek megfelelő termet a felkészítés és versenyeztetés céljából. Ezek közül a legjobb adottságú (méret és
elhelyezkedés tekintetében) a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola tornaterme és öltözői. Az épület 1975-ben épült és azóta néhányszor végeztek rajta
állagmegőrző festést, parketta csiszolást. A parketta ma már cserére szorúl, a világítás elavult, az öltözők rossz állapotban vannak. Oldal palánkok és eredményjelző
nincs a tornateremben, a lelátókon elavult a padozat, elhanyagolt. A beruházás során új sportpadló kerülne lerakásra, cseréljük a világítótesteket, új, betolható palánk
és eredményjelző-időmérő kerül beszerzésre és felszerelésre. Oldal palánkokat is felszerelünk. Négy öltöző kerül teljes felújításra. (vizes blokkokba csaptelepek,
szaniterek cseréje, öltöző padok legyártás, búrkolat, ajtólapok cseréje, festés) Felújításra kerül a teremben lévő lelátó, annak padozata, melyen 150-200 fő tud
szúrkolni kedvenc csapatának. A beruházás tervezett időpontja 2016. május-június hónapok.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete sportfejlesztési programját a 2015/2016. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a hatályos törvényi
rendelkezéseknek megfelelően négy negyed évre van felosztva. A fejlesztési programban leírtak megvalósításában jelentősebb időszakok a 2015. 4. negyedév és a
2015. év 1. és 2. negyedéve. A kiemelt időszakokban kívánjuk elsősorban megvalósítani a tárgyi eszköz beszerzéseket és a sportfelszerelések megvásárlását is erre
az időszakra tervezzük. Erre az időszakra esnek a sportszakmai program fontosabb eseményei, és a bajnoki szereplés. A projekt záró szakaszában annak
összefoglalását, és a program további folytatásának előkészületeit tervezzük. A tornacsarnok felújítása 2015.07.01-2016.06.30. Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése:2015.07.01-2016.06.30. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2015.07.01-2016.06.30. Személyszállítási költségek: 2015.07.01-2016.06.30. Nevezési
költségek: 2015.07.01-2016.06.30. Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2015.07.01-2016.06.30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2015.07.012016.06.30. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: 2015.07.01-2016.06.30. A programban
résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2015.07.01-2016.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Megyei felnőtt csapatunk több éve aktív szereplője a megyei kosárlabda életnek. Több új játékos beépítésével sikerült a bajnokságban szereplő keretet
felduzzasztani, így most két csapatunk is részt vesz a megyei bajnokságban. Tervezzük utánpótlás korú játékosok igazolását a megyei felnőtt csapatba, ezzel
megoldva a továbbversenyeztetést, a középiskola után. Az egyesület tagjai korábban is versenyszerűen kosárlabdáztak, mai napig sportvezetőként, játékosként,
játékvezetőként aktív közreműködői e sportágnak. Szeretnénk ha megyei felnőtt csapatunkat jó működési szinten tartva biztosítani tudnánk a felnőtt korú,amatőr
kosárlabdázók versenyeztetését, edzését, illetve azon 18-20 év közötti fiatalok bajnoki rendszerben történő sportolását akik nem tudnak első osztályú csapatoknál
elhelyezkedni, de még nem szeretnék befejezni kosárlabda pályafutásukat. (U18 csapatunk kétszer is regionális döntőt játszott) Egyesületünk elkötelezett tagjai tavaly
úgy gondolták, hogy egy sikeres megyei felnőtt csapat mellett elkezdődhet sportszervezetünknél az aktív utánpótlásképzés. Sikeresen elindítottunk 1 U11-es, 1 U18as gyermek csapatot. Az utánpótlás nevelés elindításával teljesült az egyesület azon célja is, hogy a felnőtt játékosok egészséges életmódra nevelése, az egészség
megőrzése mellett a gyermekekkel is megszerettessük a kosárlabda játékot és biztosítsuk számukra a megfelelő szakembert, képzésük feltételeit, és már kezdetektől
a versenyeztetést. Ezért is szerepeltettük őket a megyei utánpótlás bajnokságban (Nyír-Jam), amelyben lelkesen és büszkén vettek részt az egyesület által biztosított
új, egységes felszerelésben. Továbbra is célunk az utánpótlás nevelésben a magasabb szintű sportági képzés és versenyeztetési lehetőség biztosítása, a gyermekek
beillesztése egy magasabb szintű edzés- és versenyeztetési rendszerbe, a sportolói életforma kialakítása. Szeretnénk a következő szezonban is biztosítani a felnőtt
és utánpótlás csapataink képzését, versenyeztetését, utaztatását, az ehhez szükséges infrastruktúrát, anyagi feltételt. Amennyiben lehetőség nyílik rá, úgy az
utánpótlás korúak létszámát is tervezzük megemelni, számukra komolyabb felkészülést nyújtani edzőtáborral, növekedésüket segítő vitaminokkal. A felnőtt
csapatunknak idén csak az utazási, versenyeztetési költségét fedeznénk támogatásból a többit saját tagdíjainkból biztosítjuk. Sportfejlesztési programunk
tervezésénél figyelembe vettük az MKOSZ sportfejlesztési stratégiáját.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Megyei felnőtt csapatunk versenyeztetése a nagyon színvonalas megyei felnőtt bajnokságban lehetőséget ad arra, hogy az élvonalban (NB-s bajnokságok) már
szerepelni nem tudó vagy nem akaró, 18-20 éves fiatalok is folyamatosan játék és versenyzési lehetőséghez jussanak, illetve a korábban magasabb szintű
bajnokságban szereplő felnőtt játékosok is edzés és játéklehetőséghez jussanak. Ezáltal biztosítva egészségük megőrzését, az egészséges életvitelt. Akik
egyesületünk tagjai, felnőtt csapatunk játékosai, azok szoros kapcsolatban vannak a sportággal. Közreműködőként, segítőként, szponzorként tovább segítik a megyei
kosárlabda életet. Az utánpótlás nevelés egyik feladata a széles tömegbázis kiépítése, ami biztosítja a tehetségkiválasztást a sportág népszerűségét. Ezért fontos,
hogy az utánpótlás csapat számát és azok létszámát növeljük. Minél több fiatal szereti meg és űzi a kosárlabdát, a későbbiekben annyival többen is játsszák majd
magasabb szinten, vagy támogatják anyagilag, esetleg munkájukkal segítik ezt a sportágat. Az egyesület az utánpótlás korú játékosainak számát növelve, azok
képzését biztosítva bővíti a megyei utánpótlás csapatok számát. Az amatőr felnőtt bajnokságban és országos utánpótlás bajnoki rendszerben történő versenyeztetés
jelentősége sportszakmai szempontból, valamint társadalmilag és gazdaságilag vitathatatlan.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-07-30 09:47

5 / 20

be/SFPHPM01-04228/2015/MKOSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök

Kosárállvány mobil, FIBA, palánkkal

db

2

2 500 000
Ft

5 000 000 Ft

Egyéb

mobil eredményjelző

db

1

850 000 Ft

850 000 Ft
5 850 000 Ft

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

Indoklás

Kosárállvány mobil,
FIBA, palánkkal

Az edzésekre és versenyekre használt Bánki Donát tornateremben szabványos palánk, melyek megléte a mérkőzések
megrendezéséhez szükséges, nincs, ezért beszerzésük indokolt.

mobil eredményjelző

A versenyekre használt tornatermekben nincs fix eredményjelző. A mérkőzések megrendezése az eszköz nélkül nem lehetséges,
ezért szükséges a beszerzése

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 057 354 Ft

41 828 Ft

83 657 Ft

4 182 840 Ft

1 792 646 Ft

5 933 657 Ft

5 975 485 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

2015-08-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2016-06-30

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2016-06-30

Tervezett beruházási
érték (Ft)

41 293 071 Ft
41 293 071 Ft

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

Bánki Donát Műszaki Középiskola
és Kollégium

Beruházás címe

4400
Nyíregyháza
Korányi Frigyes
15

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
2371/2

Indoklás

Utánpótlás és felnőtt csapataink eddig olyan termekben edzettek,
amelyek nem rendelkeztek szabvány pályával, megfelelő színvonalú
öltözővel, lelátóval. A Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola a pálya
méret, elosztás és elhelyezkedés, megközelíthetőség szempontjából a
legalkalmasabb iskolai tornateremmel rendelkezik. Felújítás után
alkalmas lesz az UP korosztályok országos bajnoki rendszerben
rendezett mérkőzéseinek lebonyolítására, akár nemzetközi szinten is. A
beruházással minden csapatunk edzés lehetősége megoldódik hosszú
távon.

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

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

28 642 244 Ft

295 186 Ft

581 166 Ft

29 518 596 Ft

12 650 827
Ft

41 874 237 Ft

42 169 423 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

17

10

1

Megyei

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

23

0

1

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

40

10

2

2015-07-30 09:47
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csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

120 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

40 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

720 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

650 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 700 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 930 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 320 545 Ft

54 851 Ft

109 702 Ft

5 485 098 Ft

609 455 Ft

6 039 702 Ft

6 094 553 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-07-30 09:47
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-07-30 09:47
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

2015-07-30 09:47
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

83 657 Ft

83 657 Ft

41 828 Ft

125 485 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

581 166 Ft

590 504 Ft

295 186 Ft

876 352 Ft

Utánpótlás-nevelés

109 702 Ft

109 702 Ft

54 851 Ft

164 553 Ft

Összesen

1 166 390 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.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Nyíregyháza, 2015. 07. 30.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Balogh Béla (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Nyíregyháza, 2015. 07. 30.
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be/SFPHPM01-04228/2015/MKOSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 15:30:14

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 15:20:45

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 15:30:26

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 15:56:38

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

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-20 12:11:39

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-07-30 09:45:20

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:49:08

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:48:17

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:48:30

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:43:58

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 09:14:24

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-07-20 12:13:01

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 09:14:50

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 09:15:25

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 09:15:41

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Nyíregyháza, 2015. 07. 30.
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be/SFPHPM01-04228/2015/MKOSZ
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

2

2

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

20

23

15%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

U11

fő

0

17

20

18%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok
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be/SFPHPM01-04228/2015/MKOSZ
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

32 699 598 Ft

337 014 Ft

664 823 Ft

33 701 436 Ft

14 443 473 Ft

47 807 894 Ft

48 144 908 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 057 354 Ft

41 828 Ft

83 657 Ft

4 182 840 Ft

1 792 646 Ft

5 933 657 Ft

5 975 485 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

28 642 244 Ft

295 186 Ft

581 166 Ft

29 518 596 Ft

12 650 827 Ft

41 874 237 Ft

42 169 423 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 320 545 Ft

54 851 Ft

109 702 Ft

5 485 098 Ft

609 455 Ft

6 039 702 Ft

6 094 553 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

38 020 143 Ft

391 865 Ft

774 525 Ft

39 186 534 Ft

15 052 928 Ft

53 847 596 Ft

54 239 461 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-04228/2015/MKOSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (20 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany_1429795245.pdf Szerkesztés alatt, 512 Kb, 2015-04-23 15:20:45) 65b65068c4ccbab4f4ca461cd836d041911f5b4fc80b1f536f96046171520ec8
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
termelhetobeveteliforrasok_1430205341.pdf Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-28 09:15:41)
82163e0cfe3764d58353ac448c5594cc6ea1ef6f6b0fe163b239510d0d65152a
A beruházás finanszírozási terve és forrása
finanszirozasitervforrasok_1430205277.pdf Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2015-04-28 09:14:37)
08fa2dec8dbbf13f01d51e4de3cbad7b397f7a9fb2e7b73da4786180fe5a5343
oneronyilatkozat_20150717_1437387181.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-07-20 12:13:01)
9730217f79804e3cca84b8dfe390fecf0b8ef1a212862b31a7592619db78e219
oneronyilatkozat_1430315376.pdf Szerkesztés alatt, 417 Kb, 2015-04-29 15:49:36) a7e64414c56dbffb3877c861a6bd52edfee8ac9acc9883b9dba77950a3b70bb0
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
fenntarthatosagfinanszirozasa_1430205325.pdf Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2015-04-28 09:15:25)
bc01f53d50bc24120592e8fe4a421431f5ebdf2a3ef5905f2df1749f4112f1dc
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
fenntarthatosagfinanszirozasa_1430205290.pdf Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2015-04-28 09:14:50)
bc01f53d50bc24120592e8fe4a421431f5ebdf2a3ef5905f2df1749f4112f1dc
Nyilvántartó hatóság igazolása
birosagiigazolas_1429795814.pdf Szerkesztés alatt, 874 Kb, 2015-04-23 15:30:14) 3eba3d06a16eaf43edbd85169a32a44679fe3fa257cc7135d9a50d81a0215dbd
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
palyazatiigazgatasidijbefizetese_1430229398.pdf Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-28 15:56:38)
03dccb00e247e20271f4bcb7719da14d0027339e9d51e3ca147a2f778ca04d1f
Köztartozásmentes adózó
egyuttesadoigazolas_1429795826.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-23 15:30:26)
a7b66303ad37925c055be8760f34b65cd6c82e8f78aeb81273619758e86f95da
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
igazolasnemepitesiengedelykotel_1430315310.pdf Szerkesztés alatt, 899 Kb, 2015-04-29 15:48:30)
b31a5c29ea3924c9b5c9bc09f0976940246d6de19a23b8484f1fb24a84e106e4
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
igazolasnemepitesiengedelykotel_1430315297.pdf Szerkesztés alatt, 899 Kb, 2015-04-29 15:48:17)
b31a5c29ea3924c9b5c9bc09f0976940246d6de19a23b8484f1fb24a84e106e4
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...
egyuttmukodesimegallapodas_1438242320.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-07-30 09:45:20)
55b412b27a12590f64badf46ebd903b61aadad29fa6a4ae896a7ddb5ba9b9fcc
nyilatkozatdokumnetumpotlasarol_1430229429.pdf Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-28 15:57:09)
6ebf465b49f5e778ba8352045a97a29a4d2c27068ba2004c9e162b46dc427caf
onkormanyzatihatarozatok-jelzalo_1437387231.pdf Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2015-07-20 12:13:51)
f7abe3efb05367e112677bff863ed5eeec13da17a4e02635368ddc06406f9fa1
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1430315348.pdf Szerkesztés alatt, 843 Kb, 2015-04-29 15:49:08) 7adf009a4a800aa434f0732b9c01f8780c71390a00569409a6701a0aa8a4d753
Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
nyilatkozatdokumnetumpotlasarol_1430229415.pdf Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-28 15:56:55)
6ebf465b49f5e778ba8352045a97a29a4d2c27068ba2004c9e162b46dc427caf
onkormanyzatihatarozatok-jelzalo_1437387099.pdf Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2015-07-20 12:11:39)
f7abe3efb05367e112677bff863ed5eeec13da17a4e02635368ddc06406f9fa1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
bankidonattornateremfelujita_1430289838.xlsx Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2015-04-29 08:43:58)
ce0e16961a505eee857bec1ae3a38c4b067249a91bd27a37639d697e95f8399a
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakitartalomreszleteskifejtes_1430205264.docx Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-28 09:14:24)
0edbe0b75abac6e504d65891f3fe6f73591b27574732247288822ff442b6fb4c
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