
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bonyhád Völgység Labdarúgó Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  BVLC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1721

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Egyéb

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19953298-2-17

Bankszámlaszám  71800013-11161989-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7150  Helység  Bonyhád

Út / utca  Madách  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7150  Helység  Bonyhád

Út / utca  Madách  Házszám  1

Telefon  +36 74 452 033  Fax  +36 74 452 033

Honlap  www.bonyhadvlc.atw.hu  E-mail cím  taborok@citromail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Réger Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 369 74 06  E-mail cím  taborok@citromail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Máté Róbert +36 70 410 65 56 materobert86@gmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 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 7,5 MFt 5,5 MFt 5,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 5 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,7 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 11,741926 MFt 20,878899 MFt 26 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 19,941926 MFt 32,178899 MFt 32,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 9 MFt 9,2 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,6 MFt 2,3 MFt 3 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 0,3 MFt 0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,5 MFt 0,5 MFt 0,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 6 MFt 1,1 MFt

Összesen 13,3 MFt 18,3 MFt 15,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 6,641962 MFt 15,8 MFt 17 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,2 MFt 0,4 MFt

be/SFP-08689/2015/MLSZ

2015-12-04 12:42 2 / 26



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)

107 252 Ft 2 145 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 801 520 Ft 116 030 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 18 832 477 Ft 376 650 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk továbbra is rendületlenül halad célja felé ,hogy a Völgységi régió futballközpontja legyen. Az NBIII-s átszervezés következtében felnőtt csapatunk a
Tolna megyei I. osztályban szerepel, ennek ellenére utánpótlás alakulataink ott folytathatják amelyik bajnokságban abbahagyták. Továbbra is 2 hitelesített
futballpályán és egy 20*40-s műfüves pályán készülünk a megmérettetésekre ,ahol is 8 öltöző és 4 zuhanyzó segíti a megnövekedett látogatottságot. Bozsik program:
U7, U9, U11, U13 NBII bajnokság: U14, U15, U17, U21 Regionális bajnokság: U9, U11 Futsal bajnokság: U11, U13, U15, U17 

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

Bonyhád VLC a 2014/2015-s pályázási időszakot is maximálisan kihasználja. A most már elnyert öltöző felújítás és bővítésre kiírt pályázat teljes összegét magáénak
tudhatja a Club. Ennek indokoltsága nem volt kérdés, az utóbbi 10 év során kétszer súlytotta egy méternél is magasabb árvíz. A falak és a vizesblokkok állapota
halaszthatatlan beavatkozást igényelt. Célja azonkívül ,hogy higiéniai szempontból is megfeleljen ,hogy az Egyesület illetve a vendég csapatok a lehetőségekhez
mérten egy tiszta európai közegben készülhessen a megmérettetésekre. 2014 nyarán elkezdődtek a munkálatok és remélhetőleg egy szűk éven belül már egy kész
modern létesítményt adhat át labdarúgóinak az egyesület 2015 nyarára. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Mint ahogy eddig is hosszútávú céljaink vannak, szeretnénk kiaknázni a TAO adta lehetőségeket tart ameddig tart. Időarányosan beosztjuk pénzeinket ezzel
garantálva dolgozóinknak a motivációs és az anyagi hátteret, illetve ügyelünk ,hogy az évad utolsó hónapjaiban se érhessen váratlan kiadás ,amit nem tudunk fedezni
,ezzel biztosítva labdarúgóink versenyeztetését. A létesítménykorszerűsítés következő fázisa a bebútorozás, elektronikai eszközökkel való felszerelés és lelátó
felújítással folyatódik. 

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

Clubbunk ,ahogy eddig is maximálisan törekszik a Szövetség által előírtakat betartani ,rendezvényeire, versenyeire a lehető legnagyobb odaadással felkészülni és a
játékosainkat felkészíteni illetve edzőinket általa szakmailag folyamatosan képezni. Az utóbbi 4 pályázati évben megteremtettük azokat a feltételeket sporteszközökkel
és sportfelszerelésekkel amik elengedhetetlenek a kulturált felkészüléshez. Idén és a következő évben a már meglévő eszközeinket tartanánk a megfelelő
színvonalon kibővítve a strandlabdarúgás és futsal sportágakhoz elengedhetetlen kiegészítőkkel. 

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

Ahogy az eddigi beszámolókban is említettük visszaállítottuk az utóbbi 4 évben a Club renoméját. A srácaink büszkén viselik az egyen szereléseinket mind a pályán
mind azon kívül. A város a régió ismét rólunk beszél vagyis a FUTBALL-ról. Ezt az állapotot igyekszünk fenntartani az elkövetkezendő hosszú években. Bízunk benne
,hogy egyetlen feladat nehezíti meg majd a dolgunkat ,hogy az egyre inkább felénk koncentrálódó környékbeli gyerekeket ki tudjuk majd szolgálni. Örömteli ,hogy
bármilyen terv ,előrelépés születik Bonyhád Város Önkormányzata mellettünk van és anyagilag biztosítja a nyugodt hátteret.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Honlap Honlap db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Honlap A honlapunk elavult, fejlesztésre szorul. Részben a TAO támogatáshoz kapcsolódó jogszabályoknak történő megfelelés miatt, de
egyébként is fontos lenne, hogy egy BVLC szintű egyesület rendelkezzen elfogadható honlappal, amely jelenleg nem áll fent. A
honlap fejlesztésére elfogadott árral kalkuláltunk, így erre vonatkozóan árajánlatot nem kértünk be.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

104 035 Ft 1 073 Ft 2 145 Ft 107 252 Ft 45 965 Ft 152 145 Ft 153 218 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Öltözőfelújítás Napkollektoros rendszer 2015-10-13 2016-06-30 2016-06-30 4 357 180
Ft

Biztonsági
beruh.

Riasztó rendszer 2015-10-13 2016-06-30 2016-06-30 784 860 Ft

Pálya infr.
bőv.

Lelátó ülőrész cseréje 2015-10-13 2016-06-30 2016-06-30 2 971 800
Ft

8 113 840
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Napkollektoros rendszer Napkollektoros napenergia hasznosító rendszer beszerzése. Az öltöző-épület felújításakor már elgondolkodtunk
környezettudatos megoldásokon, melyek közül jelen programunk elemeként napkollektoros napenergia hasznosító rendszert
szeretnénk beszerezni. A felújított épületet már eleve úgy alakítottuk ki, hogy napkollektor beszerzése esetén az illeszthető
legyen. A rendszer beszerzésétől jelentős költség-megtakarítást remélünk.

Riasztó rendszer Értékeink védelmére riasztó rendszer beszerzését tervezzük. A Bonyhád VLC, Bonyhád, Sport u. 5. szám alatti sportpályájának
öltöző épülete 2015. június 30-ig teljes felújításra kerül, a munkálatok befejezését követően az egyesületünk "beköltözik" a
felújított épületbe. A felújításnak is köszönhetően, de az ott található szertár, iroda, stb. miatt is komoly értékek találhatóak majd
az öltöző épületben, melyek védelme kiemelt jelentőségű, főleg egy éjszakánként elhagyatott helyen. Ezért egy riasztó rendszer
beszerzését tervezzük.

Lelátó ülőrész cseréje A lelátónk ülőhelyi részének modernizálása érdekében műanyag székek beszerzését tervezzük, tartószerkezettel. A lelátó alap
beton felépítményét meghagyva felhasználva, a fa ülőpadozat cseréjével egy a mai kornak mindenben megfelelő, modern
üllőhelyi rész alakítható ki. A beszerzendő 300 db műanyag széket tüzihorganyzott acél tartószerkezetre erősítve helyezzük ki a
jelenlegi fa ülőkék helyére.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Öltözőfelújítás Napkollektoros
rendszer

Öltöző 7150
Bonyhád
Sport utca
5

0 Egyéb

Biztonsági
beruh.

Riasztó
rendszer

Öltöző 7150
Bonyhád
Sport utca
5

0 Egyéb

Pálya infr.
bőv.

Lelátó ülőrész
cseréje

Nagy f.p. 7150
Bonyhád
Sport utca
5

0 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem
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Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 5 627 474 Ft 58 015 Ft 116 030 Ft 5 801 520 Ft 2 486 366
Ft

8 229 870 Ft 8 287 885 Ft

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 31 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi + regionális bajnokság

U11 Bozsik egyesületi U11 21 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi + regionális bajnokság

U9 Bozsik egyesületi U9 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 BONYHÁD VLC U21 27 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U17 BONYHÁD VLC U17 18 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U15 BONYHÁD VÖLGYSÉG LC U15 12 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 1.

U14 BONYHÁD VÖLGYSÉG LC U14 17 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 1.

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U17 BONYHÁD VLC U17 11 egyéb futsal UP egyéb futsal UP megyei

U15 BONYHÁD VLC U15 15 egyéb futsal UP egyéb futsal UP megyei

U13 BONYHÁD VLC I. U13 11 egyéb futsal UP egyéb futsal UP megyei

U13 BONYHÁD VLC II. U13 10 egyéb futsal UP egyéb futsal UP megyei

U11 BONYHÁD VLC U11 13 egyéb futsal UP egyéb futsal UP megyei

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U19 Bonyhád VLC 10 egyéb futsal UP

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bonyhád VLC 10 strandfoci

U15 Bonyhád VLC 10 strandfoci

U17 Bonyhád VLC 10 strandfoci

U19 Bonyhád VLC 10 strandfoci
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés mez+nadrág+sportszár szett 60 18 000 Ft 1 080 000 Ft

Sporteszköz labda db 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 50 3 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető mez db 50 3 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés bokagumi db 10 2 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz törölköző db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz bólya szett 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz pilon szett 10 4 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés stopliscipő db 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés labda db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz 5*2 kapu pár 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz 3*2 kapu pár 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz 7*2 pár 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés strandfoci mez+nadrág szett 60 15 000 Ft 900 000 Ft

Sporteszköz strandfoci labda db 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz strandfoci mérkőzéslabda db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz futsal labda db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer bemelgítő krém db 40 3 000 Ft 120 000 Ft

Gyógyszer fagyasztó db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

20*40 műfűves pálya Műfüves pálya 3 000 Ft 20 10 600 000 Ft

Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 6 000 Ft 20 3 360 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

20*40 műfűves
pálya

U7, U9-s csapataink edzései és mérkőzései indokolják a műfüves pálya bérlését.

Városi
Sportcsarnok

U13, U15, U17, U19- s futsal csapataink bajnokságban való versenyeztetésének alapfeltétele ,hogy az edzések és a mérkőzések helyszíne a
Bonyhád Városi Sportcsarnokban legyen.

be/SFP-08689/2015/MLSZ

2015-12-04 12:42 14 / 26



2015/16 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 3573 EKHO 52 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

Edző 7669 EKHO 56 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 7657 EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 1305 EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 7668 EKHO 64 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 1126 EKHO 64 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 2087 EKHO 68 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 1121 EKHO 68 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Egyéb utánpótlás szertáros EKHO 80 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Egyéb utánpótlás technikai
vezető

EKHO 40 12 30 000 Ft 6 000 Ft 432 000 Ft

Edző 0458 utánpótlás
szakágvezető

EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 0466 kapusedző EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

utánpótlás szertáros A hét minden napján vannak edzések és mérkőzések, így elengedhetetlen ,hogy a sportfelszereléseket kezelje, a pályát
karbantartsa és ápolja.

utánpótlás technikai vezető Jegyzőkönyvezés, adminisztráció, honlap kezelés, kapcsolattartás más klubokkal, mérkőzésidőpontok leegyeztetése.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

3573 Egyéb U7 13 9

7669 Egyéb U9 14 18

7657 Egyéb U11 15 21

1305 Egyéb U13 15 31

7668 Egyéb U14 16 17

1126 UEFA B U15 16 12

2087 UEFA B U17 17 18

1121 UEFA B U21 17 27

0458 utánpótlás szakágvezető UEFA B U21 20 153

0466 kapusedző UEFA B U17 15 14
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 950 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 150 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 960 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 9 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 500 000 Ft

Összesen 20 360 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

18 267 503 Ft 188 325 Ft 376 650 Ft 18 832 477 Ft 2 092 497 Ft 20 736 650 Ft 20 924 975 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 145 Ft 2 145 Ft 1 073 Ft 3 218 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 116 030 Ft 116 030 Ft 58 015 Ft 174 045 Ft

Utánpótlás-nevelés 376 650 Ft 376 650 Ft 188 325 Ft 564 975 Ft

Összesen 494 825 Ft  742 237 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.

Utánpótlás-
nevelés

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, 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: Bonyhád, 2015. 12. 04.

be/SFP-08689/2015/MLSZ

2015-12-04 12:42 20 / 26



Nyilatkozat 2

Alulírott Réger Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Bonyhád, 2015. 12. 04.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Bonyhád, 2015. 12. 04.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 12 12 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 12 12 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 15 20 33%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 18 22 22%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 12 20 67%

Egyéb indikátorok

U7 fő 9 12 33%

U14 fő 17 20 18%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 5 731 509 Ft 59 088 Ft 118 175 Ft 5 908 772 Ft 2 532 331 Ft 8 382 015 Ft 8 441 103 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

104 035 Ft 1 073 Ft 2 145 Ft 107 252 Ft 45 965 Ft 152 145 Ft 153 218 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 627 474 Ft 58 015 Ft 116 030 Ft 5 801 520 Ft 2 486 366 Ft 8 229 870 Ft 8 287 885 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

18 267 503 Ft 188 325 Ft 376 650 Ft 18 832 477 Ft 2 092 497 Ft 20 736 650 Ft 20 924 975 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 23 999 012 Ft 247 413 Ft 494 825 Ft 24 741 249 Ft 4 624 828 Ft 29 118 665 Ft 29 366 078 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 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)

beolvasas0002_1430216264.jpg Szerkesztés alatt, 543 Kb, 2015-04-28 12:17:44) ff7ec106f78afac32964267e6dc565301482d4ebdfb56fcaf53f6b6b90e89a10

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

dok1_1444720197.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 09:09:57) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok1_1444720205.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 09:10:05) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda

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

bvlctao2015-birosagikivonat_1430216423.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 12:20:23)
4037e72960771fbd8bd25891dca88ad21e2c0046ed90993bf5e967247f040e15

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

imag0554_1430392955.jpg Szerkesztés alatt, 849 Kb, 2015-04-30 13:22:35) 83ea0c4d6f166d3677209de7bc07afe9a27b8adab488685671ffb79e31ead1ab

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

1_bonyhad_volgyseg_labdarugo_club_1_1430216340.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-28 12:19:00)
9d3625b491de6a2eb9d2defe0b4c4cb2ac3b8daa3460c4fd6bb005e4dd223bcc

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

dok1_1444720191.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 09:09:51) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda

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

dok1_1444720174.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 09:09:34) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda

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

dok1_1444720155.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 09:09:15) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda

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

dok1_1444720162.docx Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2015-10-13 09:09:22) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda

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

bonycom-bvlcarajanlatszekcsere_1430383382.pdf Szerkesztés alatt, 1004 Kb, 2015-04-30 10:43:02)
a76bb973e0ec7be0c632a6057b7e342402993630ed734c7c083864bfd383bc6e

bvlctao2015-napkollektorarajan_1430322750.pdf Szerkesztés alatt, 589 Kb, 2015-04-29 17:52:30)
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bvlctao2015-oktelriasztoaraja_1430322797.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 17:53:17)
282a29bbc08327172b4d3863682398a25e1bf809b603a9f58a8bb9361a24059d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

bvlctao2015-muszakileirasnapk_1430322763.pdf Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2015-04-29 17:52:43)
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bonycom-bvlcarajanlatszekcsere_1430383431.pdf Szerkesztés alatt, 1004 Kb, 2015-04-30 10:43:51)
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