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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Ceglédberceli Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

CKSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1322

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19831057-1-13

Bankszámlaszám

65100163-11363150-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2737

Helység

Ceglédbercel

Út / utca

Dózsa György út

Házszám

2

Irányítószám

2737

Helység

Ceglédbercel

Út / utca

Dózsa György út

Házszám

2

Telefon

+36 30 222 14 17

Fax

0

Honlap

www.ckse.atw.hu

E-mail cím

ckse_admin@vipmail.hu

E-mail cím

2jimmy@vipmail.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Révész Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 222 14 17

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Plutzer Lénárd

+36 30 930 62 25

plenard@gmail.com

Révész Imre

+36 30 222 14 17

2jimmy@vipmail.hu

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

0,4 MFt

17,032663 MFt

0,7 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,7 MFt

1 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,094398 MFt

42,377258 MFt

25,361145 MFt

Egyéb támogatás

0,4 MFt

4,5 MFt

3 MFt

Összesen

2,594398 MFt

64,909921 MFt

31,061145 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,8 MFt

0,25 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

1,25 MFt

0,3 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,1 MFt

1 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,6 MFt

4,4 MFt

60 MFt

Összesen

5,75 MFt

5,95 MFt

64,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

4 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,8 MFt

0,5 MFt

0,7 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 120 846 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 833 677 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

11 685 469 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-09-29 10:59
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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 jelenleg a Pest Megyei III. osztály keleti csoportjában szerepelteti felnőtt és U18-as csapatait, valamint a Bozsik Intézményi és Egyesületi programban is
részt veszünk az általános iskolával együttműködve U7-U9-U11-U13-as csapatainkkal. Az előző évben egyesületünk a TAO pályázaton sikeresen szerepelt, így
lehetőségünk nyílt hogy egy új öltözőt építsünk a régi helyett - mivel az már életveszélyessé vált - valamint a pályánkat is fel tudjuk újítani és egy öntöző berendezés
telepítését is sikerült megnyerni. Bár az előző évi pályázaton sikeresek voltunk, nem állhatunk meg itt, hiszen egyesületünk 60 éve nem kapott ekkora támogatást. A
2015-16-os TAO pályázatban szeretnénk az előző évben megnyert pályázathoz közvetlenül kapcsolódó tételekkel kibővíteni azt és ezzel közel véglegessé tenni a
teljes pálya és a kiszolgáló létesítmények modernizációját. Amire feltétlenül szükségünk van a pálya körüli beton kerítés felújítása, labdafogó háló építése az Árpád
utca felőli oldalról mivel ott gyakran átmegy a labda a szomszédokhoz. Ezen felül szükségünk lenne az új pálya teljes megvilágítására is mert a késő őszi és a kora
tavaszi időszakban már nem tudjuk biztosítani az összes csapatunk számára a pályát. A pálya megvilágítását két ütemben valósítanánk meg, első ütemben a pálya
egyik felét, második ütemben pedig a másik felét szeretnénk megvalósítani, így a pályázatunk ezen része két évre lenne kiterjesztve. Valamint a felújított gyepes
pályánk karbantartásához elengedhetetlenül fontos eszközöket szeretnénk beszerezni, hogy a rendes karbantartást tudjuk biztosítani és így a pálya minőségét
megőrizni és élettartamát megnövelni. Ezen felül a felnőtt és az utánpótlás csapatunk felszereléseit szeretnénk bővíteni, valamint az utánpótlás neveléshez
szükséges eszközöket szeretnénk beszerezni amivel a rendkívül megnövekedett létszámú utánpótlás korú labdarúgóink fejlődését tudjuk biztosítani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Beton kerítés felújítása: a régi alap nélküli betonkerítésünk több helyen megsüllyedt, eltöredezett, van ahol csak elcsúsztak egymásról az elemek, így életveszélyes
helyzet alakult ki, mivel sokszor napközben amikor még nincs senki a pályán a fiatalok a kerítésen beugorva mennek be a pályára labdázni, mozogni. Valamint az új
öltözőnkhöz megfelelően elrendezett kerítést is szeretnénk, így a régit mindenképp fel kell újítanunk. Labdafogó háló: mivel az előző évi pályázatban sikeresen
szerepeltünk és a pályánk kis mértékben ugyan de megnagyobbításra is kerül, ezért az Árpád utca felőli szomszédokhoz nagyon közel kerül a pálya és már így is
sokszor átmegy a labda, így most még több fog átmenni. Emiatt a szomszédok sajnos sokszor neheztelnek ránk, és előfordulhat az is hogy az újonnan kialakult
helyzet miatt most már kárt is okozunk az épületekben. Így szükségesnek érezzük hogy a szomszédokat lehetőségeinkhez mérve megóvjuk, ezért elengedhetetlenül
fontos a labdafogó háló megépítése is. Nagypálya világítás: mivel a pálya mérete megváltozott, így az eddig használt világítás már nem megfelelő (azok át fognak
kerülni az edzőpálya megvilágítására) így szeretnénk a teljes nagy pálya megvilágítását megvalósítani. Ezt azért tartjuk szükségesnek, mert a késő őszi és a kora
tavaszi időszakban már nem tudjuk biztosítani az összes csapatunk számára a pályát. A világítás megvalósítását két ütemre tervezzük, az első ütem a 2015-16-os
TAO pályázatból szeretnénk fedezni, a második ütemet pedig a következő TAO pályázatból, vagy egyéb forrásokból szeretnénk megvalósítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama a 2015-16-os évad. Az alábbiakban felsoroljuk hogy mi a tervezett ütem tervünk: I. ÜTEM - 2015 ősz: utánpótlás csapataink számára az
eszközök és felszerelések beszerzése - 2015 ősz: pályakarbánártó eszközök beszerzése hogy időben el tudjuk kezdeni a pálya megfelelő karbantartását II. ütem 2016 tavasz: felnőtt csapatunk számára a felszerelések beszerzése - 2016 tavasz: betonkerítés és labdafogó háló elkészítése valamint a pályavilágítás I. ütemének
elkészítése III. ütem -2016-17: a pályavilágítás második ütemének elkészítése.

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 a TAO támogatásnak is köszönhetően egyre több fiatalt tud bevonni a helyi és környékbeli sportéletbe. Ennek köszönhetően az utánpótlás
korosztályban szereplők száma is egyre nő. Hosszú távú tervünk hogy az U13 és az U18 közötti korosztályt is sikeresen be tudjuk indítani. Egyesületünk a TAO
pályázat keretén belül meg tesz mindent azért hogy a szövetség előírásainak megfeleljen,így biztosítva a megfelelő szintű sportolás lehetőségét.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Jelen pályázatunkkal az egyesületünk több célt is szeretne elérni. Szeretnénk a falunkat megfelelő módon képviselni amikor vendégül látunk csapatokat. Szeretnénk
nem csak a helyi de az olyan környékbeli hátrányos helyzetű fiatalokat is bevonni a sportolásba akik nem tehetik meg hogy magasabb osztályú kluboknál a több ezer
forintos tagdíjat megfizessék. Egyesületünk a tagdíjak mértékét megpróbálja mindig a körülményekhez mérten a minimumon tartani, így segítve a hátrányos helyzetű
fiatalok becsatlakozását a sportba. Nagyon jó példa az U18-as csapatunkban és mára a felnőtt csapatban is vitézkedő és győztes gólokat szerző Orsányi Martin aki
egy fiatal hátrányos helyzetű roma családból származó fiatal akit az egyesület felkarolt, majd teljesítménye alapján a felnőtt keret tagjává vált ahol a felnőtt játékosok
mindenben megpróbálják segíteni legyen az pályán belül vagy kívül. Sok ilyen Martint szeretnénk még kinevelni. Ezen felül egyesületünk most már hagyományosan
évek óta növel ki minőségi játékosokat magasabb osztályú klubok számára. Jellemzően az NB2-es Cegléd és az NB3-as Monor számára. Az utóbbi időben egyre
jellemzőbb hogy már fiatalon akar 10-12 évesen is leigazolja őket magasabb osztályú klub. Következő szezonban várhatóan 4 U11-es játékosunk kezdi meg a
szereplését az NB2-es Ceglédnél. Továbbá egyesületünk több hangsúlyt fektet a helyi felnőttből kiöregedő de a sportért tenni vágyó szenior labdarúgók edzői
továbbképzésére is.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

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

2015-09-29 10:59
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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
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Pályakarbantartó
gépek

Folyadékos pályavonalazó kocsi F300

db

1

310 000 Ft

310 000 Ft

Pályakarbantartó
gépek

fűnyíró traktor

db

1

1 100 000
Ft

1 100 000 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Gyepszellőztető

db

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Profi vontatott szóró 87kg

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft

1 590 000 Ft

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

Indoklás

Folyadékos pályavonalazó
kocsi F300

az új pályánkat már a modern korszerű pályaszóró festékkel és géppel szeretnénk festeni. Ennek több előnye is van, nem
károsítja a füvet tehát kevesebb munkát és anyagot és költséget igényel. Valamint a labdarúgók ruházatát sem festi be.

fűnyíró traktor

A felújított pályánk megfelelő karbantartásához kell.

Gyepszellőztető

A felújított pályánk megfelelő karbantartásához kell.

Profi vontatott szóró 87kg

A felújított pályánk megfelelő karbantartásához kell. Műtrágya szórásra.

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)

1 109 637 Ft

11 208 Ft

0 Ft

1 120 846 Ft

480 363 Ft

1 590 000 Ft

1 601 208 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)

Pálya infr.
bőv.

Labdafogó háló

2015-07-01

2016-06-30

2016-07-01

475 488 Ft

Pálya infr.
bőv.

Nagypálya teljes
világítása

2015-07-01

2017-06-30

2017-07-01

7 800 000
Ft
8 275 488
Ft

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

Indoklás

Labdafogó háló

Labdafogó háló: mivel az előző évi pályázatban sikeresen szerepeltünk és a pályánk kis mértékben ugyan de megnagyobbításra
is kerül, ezért az Árpád utca felőli szomszédokhoz nagyon közel kerül a pálya és már így is sokszor átmegy a labda, így most
még több fog átmenni. Emiatt a szomszédok sajnos sokszor neheztelnek ránk, és előfordulhat az is hogy az újonnan kialakult
helyzet miatt most már kárt is okozunk az épületekben. Így szükségesnek érezzük hogy a szomszédokat lehetőségeinkhez
mérve megóvjuk, ezért elengedhetetlenül fontos a labdafogó háló megépítése is.

Nagypálya teljes világítása

Nagypálya világítás: mivel a pálya mérete megváltozott, így az eddig használt világítás már nem megfelelő (azok át fognak
kerülni az edzőpálya megvilágítására) így szeretnénk a teljes nagy pálya megvilágítását megvalósítani. Ezt azért tartjuk
szükségesnek, mert a késő őszi és a kora tavaszi időszakban már nem tudjuk biztosítani az összes csapatunk számára a pályát.
A világítás megvalósítását két ütemre tervezzük, az első ütem a 2015-16-os TAO pályázatból szeretnénk fedezni, a második
ütemet pedig a következő TAO pályázatból, vagy egyéb forrásokból szeretnénk megvalósítani.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Pálya infr.
bőv.

Labdafogó
háló

Egyéb

Pálya infr.
bőv.

Nagypálya
teljes
világítása

Egyéb

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

2737
Ceglédbercel
Dózsa Gy. út
2

HRSZ:1164

10000

Egyéb

2737
Ceglédbercel
Dózsa Gy. út
2

HRSZ:1164

10000

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

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

U18

füves

egész pálya

6

25

U13

füves

félpálya

4

25

U11

füves

félpálya

4

20

U9

füves

félpálya

4

25

U7

füves

félpálya

4

15

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

2015-09-29 10:59
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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.

5 775 341 Ft

58 337 Ft

0 Ft

5 833 677 Ft

2 500 147
Ft

8 275 488 Ft

8 333 825 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-29 10:59
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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

25

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

egyesületi + intézményi

U11

Bozsik egyesületi U11

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

egyesületi + intézményi

U9

Bozsik egyesületi U9

25

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

egyesületi + intézményi

U7

Bozsik egyesületi U7

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

egyesületi + intézményi

U18

Ceglédberceli KSE U18

25

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-29 10:59

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

2015-09-29 10:59

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

2015-09-29 10:59

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

2015-09-29 10:59

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

2015-09-29 10:59

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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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

JOMA téli kabát

db

120

19 000 Ft

2 280 000 Ft

Sporteszköz

labdák 5

db

30

7 500 Ft

225 000 Ft

Sporteszköz

labdák 4

db

50

5 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz

labdák 3

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

spka

db

120

3 800 Ft

456 000 Ft

Sportfelszerelés

kesztyű

db

120

4 500 Ft

540 000 Ft

Sporteszköz

polár óra

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

stopper óra

db

6

6 000 Ft

36 000 Ft

Sportfelszerelés

sport cipő

db

120

15 000 Ft

1 800 000 Ft

Sporteszköz

5x2 aluminium kapu hálóval

db

2

165 000 Ft

330 000 Ft

Sportfelszerelés

megkülönböztető trikó

db

80

1 200 Ft

96 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

5

4 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

db

120

1 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

alá póló

db

120

7 000 Ft

840 000 Ft

Sportfelszerelés

alá nadrág

db

120

6 000 Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

hosszú újjú mez

db

120

5 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

gála póló

db

120

5 500 Ft

660 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

120

1 600 Ft

192 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Ben-gay

doboz

20

1 300 Ft

26 000 Ft

Gyógyszer

Proenzi3 Krém

doboz

5

2 800 Ft

14 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó

doboz

10

1 200 Ft

12 000 Ft

Újraélesztő készülék

Defibrillátor

db

1

450 000 Ft

450 000 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)

Albertirsa Tessedik S. Ált. Isk

Sportcsarnok

6 000 Ft

4

5

120 000 Ft

Tápiószentmárton sportcsarnok

Sportcsarnok

6 000 Ft

8

5

240 000 Ft

Ceglédi mf

Műfüves pálya

17 000 Ft

10

4

680 000 Ft

Albertirsai élőfü

Élőfüves pálya

17 000 Ft

20

4

1 360 000 Ft

2015-09-29 10:59
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2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Albertirsa Tessedik S.
Ált. Isk

mivel Ceglédbercel csak egy nagyon kis méretű tornateremmel rendelkezik ezért a téli időszakban az Utánpótlás csapatainknak ezekben
a létesítményekben biztosítunk lehetőséget edzésekre.

Tápiószentmárton
sportcsarnok

mivel Ceglédbercel csak egy nagyon kis méretű tornateremmel rendelkezik ezért a téli időszakban az Utánpótlás csapatainknak ezekben
a létesítményekben biztosítunk lehetőséget edzésekre.

Ceglédi mf

Amíg a Ceglédberceli pályát felújítják és a a fű megerősödik, utánpótlás csapatainknak edzőmérkőzésekre, mérkőzésekre helyszínt kell
biztosítanunk.

Albertirsai élőfü

Amíg a Ceglédberceli pályát felújítják és a a fű megerősödik, utánpótlás csapatainknak edzőmérkőzésekre, mérkőzésekre helyszínt kell
biztosítanunk.

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)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 365 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

502 000 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 400 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

12 867 000 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)

11 568 615 Ft

116 855 Ft

0 Ft

11 685 469 Ft

1 298 385 Ft

12 867 000 Ft

12 983 855 Ft

2015-09-29 10:59
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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

2015-09-29 10:59
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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

2015-09-29 10:59
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-09-29 10:59

Feladat leírása
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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: Ceglédbercel, 2015. 09. 29.

2015-09-29 10:59
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Nyilatkozat 2
Alulírott Révész Imre (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: Ceglédbercel, 2015. 09. 29.
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be/SFP-08209/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-08209/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:34:15

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:
2015-04-30 18:31:30

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:
2015-04-30 18:34:44

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:
2015-04-30 19:46:11

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:54:11

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:41:52

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:
2015-04-30 18:42:37

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:
2015-04-30 19:25:41

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 19:13:28

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:
2015-04-30 19:21:04

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 19:26:17

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:
2015-04-30 18:47:10

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Ceglédbercel, 2015. 09. 29.
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be/SFP-08209/2015/MLSZ
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

7

7

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

22

25

14%

Egyéb indikátorok
Bozsik U7-U9-U11-U13

fő

71

80

13%
0%
0%
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be/SFP-08209/2015/MLSZ
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

6 884 978 Ft

69 545 Ft

0 Ft

6 954 523 Ft

2 980 510 Ft

9 865 488 Ft

9 935 033 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 109 637 Ft

11 208 Ft

0 Ft

1 120 846 Ft

480 363 Ft

1 590 000 Ft

1 601 208 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 775 341 Ft

58 337 Ft

0 Ft

5 833 677 Ft

2 500 147 Ft

8 275 488 Ft

8 333 825 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 568 615 Ft

116 855 Ft

0 Ft

11 685 469 Ft

1 298 385 Ft

12 867 000 Ft

12 983 855 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

18 453 593 Ft

186 400 Ft

0 Ft

18 639 992 Ft

4 278 895 Ft

22 732 488 Ft

22 918 888 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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be/SFP-08209/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (21 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)
alairasicimpeldany_1430411490.pdf Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2015-04-30 18:31:30) 4068f88ef7960724faf743e29ec049e99f481cadf7cd661d5353fed27614b124
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1430414008.pdf Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2015-04-30 19:13:28)
c3236fa20a88008524ec9fa86dd3347bbbed916e73e0d88fb36d8039a2da66cb
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
acegledbercelikseujsportletesit_1430414464.pdf Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2015-04-30 19:21:04)
306a2d3b157e218344f46936f2dee2ce96daa24f7aac0ee3e09d20bdd9077749
Egyéb dokumentumok
cevasport1_ajn-09647_1430412508.pdf Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2015-04-30 18:48:28)
ed5d6a344c677bb804c780095954450e2acabb128d8bf8db7bc9a350c1dd9b2e
holuxmuszakileiraseskoltsegvete_1430412514.pdf Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2015-04-30 18:48:34)
12acf575f01c00aaabd36b46debfcc0ec1a0069c5a25085b06a0723ec0124a32
cegledbercelikse_palya_karbantarto_1430412524.pdf Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2015-04-30 18:48:44)
a4da87a790f276b6ceec2c3ba4a5f61b3f5c957e4dc45f9fa06a272a7ec39b0f
arajanlat_labdafogo_halo_1430412534.pdf Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2015-04-30 18:48:54)
e95b4fc8254eeb83186e1039a67d7909430d5b76db52f2c2ac70ab42c82c3813
arajanlat-firstep_laptop_nyomtato_1430412541.pdf Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2015-04-30 18:49:01)
c95c8d324cb255f55f16e04842b9b1ae23f1f6fee8ba1c08f75f0a8b1ce5716f
bercellabdafogohalo_epites_1430412706.pdf Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-30 18:51:46)
8599ce357c496f3af5aefeb192d522e4759de0b4635bf7fa0991352474dd5560
keritesarajanlat_1430412716.pdf Szerkesztés alatt, 322 Kb, 2015-04-30 18:51:56) bc51d493d8d376bc15ddd7c19ed9a72312a9a05d8cfa4d009917a17c1db975c4
holuxmuszakileiraseskoltsegvete_1430412824.pdf Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-30 18:53:44)
dda662dbd33f67fe27387496036314fd2ee2358d30784ec076e4b71c4a0c5089
arajanlatcegledbercel_dg_1430412851.jpg Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2015-04-30 18:54:11)
cee23e9c03c0c8c14054fe6799d83c7eb2bf5b54d81fd92d46e8b280a3e72bc2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
ckse_birosagi_2015_1430411655.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 18:34:15) 32695f2a265a2f2810e2d93e18e9d7e8f4ffc5261a1ae74efd819208c540ba66
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
utalas_1430415971.jpg Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-30 19:46:11) 266aacfc9b309387d00985eb5d11f2da724a232ec7513fb5aed046ecaf5b6659
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav_0_1430411684.pdf Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2015-04-30 18:34:44) 1ae00d0097ce36bae2893611226c989d047e6177ef2ab1192b4a2057364019ba
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
palya_epeng_1430414741.pdf Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2015-04-30 19:25:41) f9e2dc4081588f3c642f4e5af03e841fd06b7655c422c756faedd87e1a9da7ab
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
palya_hasznalati_1430412157.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-30 18:42:37) 034c038091a753f456ad447ccf75d0e25613af08dd2a22e7e84bfa297ef9c6ee
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
palya_hasznalati_1430412112.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-30 18:41:52) 034c038091a753f456ad447ccf75d0e25613af08dd2a22e7e84bfa297ef9c6ee
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
bercellabdafogohalo_epites_1430414766.pdf Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-30 19:26:06)
8599ce357c496f3af5aefeb192d522e4759de0b4635bf7fa0991352474dd5560
keritesarajanlat_1430414777.pdf Szerkesztés alatt, 322 Kb, 2015-04-30 19:26:17) bc51d493d8d376bc15ddd7c19ed9a72312a9a05d8cfa4d009917a17c1db975c4
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
holuxmuszakileiraseskoltsegvete_1430412430.pdf Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-30 18:47:10)
dda662dbd33f67fe27387496036314fd2ee2358d30784ec076e4b71c4a0c5089
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