
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mádi Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Mádi FC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2652

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18427314-1-05

Bankszámlaszám  55800123-10127319-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3909  Város  Mád

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  utca

Házszám  19  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  3909  Város  Mád

Közterület neve  Batthyány  Közterület jellege  út

Házszám  26  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 426 85 23  Fax  

Honlap  http://madfc.atw.hu/  E-mail cím  palombiimre1966@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Palombi Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 426 85 23  E-mail cím  palombiimre1966@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Palombi Imre +36 20 426 85 23 palombiimre1966@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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 3,6 MFt 3,6 MFt 3,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9,8659 MFt 9,4657 MFt 9,4657 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 13,4659 MFt 13,0657 MFt 13,0657 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 4,6 MFt 4,6 MFt 4,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 9,8659 MFt 9,4657 MFt 9,4657 MFt

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

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

39 408 108 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 026 885 Ft 160 537 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

Mádon a labdarúgás gyökerei az 1930-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is a szomszédos községekkel meghívásos alapon oda-vissza játszottak a futball helyi szerelmesei. 1934-ben
alakult a "Hegyalja" Sportkör, amely több községgel közösen próbált labdarúgó csapatot működtetni, de rövid idő után megszűnt az egyesület. A Hegyalja SK feloszlása után a Levente
Egyesület labdarúgó csapata játszott alkalomszerűen meccseket, évente 2-3 alkalommal. 1948-ban alakult meg a Mádi Egyetértés Sport Egyesület, majd 1949-ben jött létre a Mádi Bányász
SE, a Mád FC jogelődje. A kezdetek fontos öröksége a futballpálya, a korábbi Andrássy major területén, nagyjából ott, ahol a napjainkban használt létesítmény is elhelyezkedik. Az egyesület
szervezeti rendszere egyszerű, átlátható: Palombi Imre (elnök), Tatárka József (szakosztályvezető), elnökségi tagok: Laczkó Zoltán, Gubányi László. A klubot – a bevételek 98%-ának
biztosításával – az önkormányzat működteti és tartja fent, költségvetésünk több mint 50%-át folyamatosan utánpótlásképzésre fordítjuk. A klubban U7, U9, U11, U13, U15, U17 és U19
korosztályokkal foglalkozunk, közel 100 fiúval és lánnyal, akiknek egy része egyelőre nem rendelkeznek versenyengedéllyel. Többségüket az utánpótlás-nevelés újjászervezésével
összhangban az elmúlt években igazoltuk le. Nagy részben jelen programnak is köszönhetően felnőtt csapatunkban is egyre nagyobb szerepet kapnak saját nevelésű játékosaink, számuk már
a csapat egyharmadát teszi ki. A korcsoportokban átlagosan hetente kétszer edzenek a csapatok, összesen 3 óra/hét/korcsoport edzésidővel. A Bozsik programban nevelkedő gyerekekkel egy
edző foglalkozik, míg a többi korosztálynak saját edzője van. Az alsóbb korosztályok az OTP-MOL Bozsik program állandó résztvevői, a felsőbb korosztályok pályán elért eredményei a
bajnokságok alsó-közép mezőnyébe kvalifikálják csapatainkat. Valamennyi korosztály – beleértve a felnőtt és az utánpótlás csapatokat illetve az iskola foglalkozásait is – a Mád sporttelepet
használja, amelynek tulajdonosa és fenntartója a Mád Község Önkormányzat. A sporttelep 566/4 hrsz nyilvántartott, mérete, 250m × 600m, 2 db szabályos méretű futballpálya kiszolgáló
létesítményekkel. A létesítményt folyamatosan próbáljuk fejleszteni, melynek részeként idén is többféle bővítést szeretnénk végrehajtani. 

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

Az elmúlt évben nagy segítség volt az öltöző épület felújítása, melyek eredményeként, immár rendezett és kulturált körülmények között készülhetnek utánpótlás csapataink edzéseikre,
mérkőzéseikre. Idén szeretnénk tovább folytatni a fejlesztéseket, melyekhez településünk polgármestere aláírt egy szándéknyilatkozatot arról, hogy a fejlesztésekhez az Önkormányzat a
szükséges önerőt biztosítja. A fejlesztések hozzájárulnak a sportszakmai munka színvonalának emeléséhez, az edzések, mérkőzések jobb körülmények közti megtartásához, valamint a
sportszakemberek, sportolók és helyi valamint a kistérségben élők életminőségének javításához. A fejlesztéshez tartozó dokumentációt mellékletként csatoljuk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A szövetség sportági stratégiájával összhangban mi is növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A tömegesítésben alapvetően ebben az idényben kívánjuk elérni, hogy a hobbi szinten
futballozó fiatalokból minél többet leigazoljunk és versenyeztessünk és a nemrég alapult akadémiánk által még több gyereket magunkhoz csábítsunk. Ezért 10-20%-os létszámbővüléssel
számolunk. A következő években szinten akarjuk tartani a létszámot, ami a mi feltételeink között komoly eredménynek számítana. Célunk, hogy minden korosztályban legalább 20 gyerekkel
tudjunk foglalkozni. A minőségi képzés feltétele a megnövelt edzés idő és intenzív edzések. Erre csak a tervezett sportlétesítmény fejlesztés megvalósulása esetén nyílik lehetőség, ezért is
nagyon fontos, hogy terveink megvalósulhassanak. Célunk, hogy a közeljövőben egy gyermek lány csapatot is felállítsunk, ehhez már toborozzuk a lányokat és egy fiók csapatot is szeretnénk
létrehozni, hogy minél több labdarúgót tudjunk megtartani a labdarúgásban. Edzőtábort nem szervezünk, de minden nyáron tartunk egy egyhetes, napközis jellegű focitábort a gyerekeknek.
Tavaly közel százan vettek rajta részt. Idén ezt szeretnénk egy meghívásos tornával összekombinálni, ez jelenleg tervezés alatt van. Ez a nyári esemény egyben az egyik leghatékonyabb
toborzó rendezvényünk is. Az edzői létszámban nem tervezünk változást, mindenhol képzett, szakedzőink vannak. Ha sikerül létrehoznunk a lány csapatot, természetesen számukra szükség
lesz egy új edző alkalmazására. Az utánpótlás fejlesztési céljaink megvalósításához ebben az évben a sportfelszerelések, eszközök beszerzésére költünk a legtöbbet. Szeretnénk pótolni a
kopott, elhasználódott felszereléseket, illetve kapu hálókat. 

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

Céljaink szorosan kapcsolódnak a Magyar labdarúgó Szövetség stratégiai céljaihoz. Lehetőségeinkhez képest növelni akarjuk a labdarúgók számát. Ebben az évben feltöltjük a szakosztálynál
hiányzó korosztályos csapatokat, igyekszünk minél több gyereket bevonni a versenyrendszerekbe. Erre remek lehetőséget kínál induló akadémiánk. A későbbiekben a létszámot szinten
tartjuk. A sportoló gyerekek közül a legtehetségesebbeket igyekszünk a nálunk szerencsésebb helyzetben lévő élcsapatokhoz iránytani, így a mi munkánk eredményeképpen is növekedhet a
magyar játékosok száma az élcsapatokban. Arra is törekszünk, hogy felnőtt csapatunkba a lehető legtöbb saját nevelésű labdarúgót építsük be, jelenleg a csapat egyharmadát már saját
nevelésű játékosok alkotják. A szövetség stratégiai céljaival összhangban mi is azt szeretnénk elérni, hogy az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel
foglalkozó sportszakemberek. Habár az utánpótlásunkban többségében mádi gyerekek vannak, de folyamatosan hirdetjük és propagáljuk a képzésünket a környező településeken is. A helyi
általános iskolával kötöttünk egy együttműködési megállapodást, melyet környező településeink iskoláival is tervezünk. Fontosnak tartjuk a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, a
képzéshez tartozó sporteszközök beszerzését, amik javíthatják a képzés minőségét, a versenyeztetés feltételeit és ösztönzőleg hatnak gyerekekre. 

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

Mád jelenleg nem az ország legjobban prosperáló vidéke. Számos társadalmi, gazdasági problémával küzd közösségünk. A nehéz helyzetben lévő családoknak, gyerekeknek egyesületünk
nyújthat egy kis örömet a labdarúgás. Utánpótlás-nevelési rendszerünkben néhány gyermek csak tőlünk kaphatja meg azt, amit otthon esélye sincs megkapni. A labdarúgás révén a hátrányos
helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el, a térségben több
hátrányos helyzetű gyermeknek segítünk sportolási szándékában. Klubunk a családok számára kínál vonzó szolgáltatást, ahol a mádi gyerekek fizikai képzést, de ezen felül nevelést,
közösséget is kapnak. Mindezek a tényezők élhetőbbé, értékesebbé teszik a város életét, összekovácsolja, integrálja az itt élőket. Utánpótlás rendszerünknek komoly vidékfejlesztési,
közösségépítési és helyi megtartó erejű hatása van. Célunk, hogy a gyerekek kiskorban családi környezetben nevelkedjenek, de kapjanak megfelelő futballképzést, amit szakmailag és
erőforrásokkal is támogatunk. A társasági adón keresztüli sporttámogatások hatósági engedélyeztetési folyamatában megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Labdarúgó Szövetség
törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar labdarúgásnak. Az önkormányzat segítsége, a helyi
vállalkozók támogatása és a programok beérése garantálják, hogy hosszú távon is vonzó marad, fejlődik a labdarúgás Mádon, a projekt fenntartható marad. Ezt példázza a polgármesterünk
által aláírt szándéknyilatkozat, melyben az önkormányzat vállalta, hogy a pályázatunkhoz kapcsolódó önerőt megteremti a fejlesztések elvégzéséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - 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)

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés építése 2018-06-10 2018-08-10 2018-08-31 29 800 000 Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2018-06-10 2018-08-10 2018-08-31 7 052 454 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

napkollektoros rendszer
kiépítése

2018-06-10 2018-08-10 2018-08-31 11 248 898 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

áramhálózat korszerűsítése 2018-06-10 2018-08-10 2018-08-31 4 748 784 Ft

Sportcsarnok sportcsarnok bővítése 2018-06-10 2018-08-10 2018-08-31 3 053 080 Ft

55 903 216 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

biztonsági kerítés építése Biztonsági beruházás.

öntözőrendszer kiépítése Pályakarbantartáshoz szükséges.

napkollektoros rendszer kiépítése Energiamegtakarítás érdekében.

áramhálózat korszerűsítése Energiahálózat bővítés.

sportcsarnok bővítése Falburkolat kiépítése

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
építése

Egyéb 3909
Mád
Belterület 
1

566/4 Saját

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület
1

566/4 Saját

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

napkollektoros
rendszer kiépítése

Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület 
1

566/4 Saját

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

áramhálózat
korszerűsítése

Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület
1

566/4 Saját

Sportcsarnok sportcsarnok
bővítése

Csarnokbővítés 3909
Mád
Rákóczi út
69

879 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma
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2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Futballpálya Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület
1

566/4 106x64 Saját 32 0 Ft 10

Futballpálya Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület
1

566/4 102x52 Saját 32 0 Ft 10

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

Nem

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

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 39 014 027 Ft 394 081 Ft 0 Ft 39 408 108 Ft 16 889 189 Ft 55 903 216 Ft 56 297 297 Ft

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U19 Mád U19 19 egyéb ffi UP bajnokság országos I ffi UP Aktív

U16 Mád FC U16 15 egyéb ffi UP bajnokság országos I ffi UP Aktív

U14 MÁD FC U14 15 egyéb ffi UP torna országos I ffi UP Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 14 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 14 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 15 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

473405 MOTKÓ BENJÁMIN NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT. 2015.08.05 15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz mérkőzéslabda db 100 6 088 Ft 608 800 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 8 19 268 Ft 154 144 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 4 38 536 Ft 154 144 Ft

Sporteszköz bója db 3 3 853 Ft 11 559 Ft

Sportfelszerelés melegítő garnitúra db 86 19 268 Ft 1 657 048 Ft

Sportfelszerelés mez garnitúra db 172 11 946 Ft 2 054 712 Ft

Sportfelszerelés futball cipő db 86 17 611 Ft 1 514 546 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 86 17 611 Ft 1 514 546 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 86 9 634 Ft 828 524 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 12 6 165 Ft 73 980 Ft

Sportfelszerelés sportzokni db 172 616 Ft 105 952 Ft

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

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

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 677 955 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 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 8 677 955 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

7 786 079 Ft 80 269 Ft 160 537 Ft 8 026 885 Ft 891 876 Ft 8 838 492 Ft 8 918 761 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 160 537 Ft 160 538 Ft 80 269 Ft 240 806 Ft

Összesen 160 537 Ft  240 806 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége
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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: Mád, 2018. 10. 24.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Palombi 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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Mád, 2018. 10. 24.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-03-21 08:50:00
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-11 10:24:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2018-03-21 08:50:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-02-16 09:51:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2018-03-21 08:51:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-01-18 17:12:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-02-08 13:39:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-01-18 17:11:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-01-18 17:11:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-01-18 17:11:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:

2018-02-08 13:50:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-12 09:52:24

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: Mád, 2018. 10. 24.

be/SFPMOD02-12077/2016/MLSZ

2018-10-24 14:22 20 / 24



Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 19 25 32%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 15 20 33%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 15 20 33%

U13 fő 15 20 33%

U9 fő 26 30 15%
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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 39 014 027 Ft 394 081 Ft 0 Ft 39 408 108 Ft 16 889 189 Ft 55 903 216 Ft 56 297 297 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

39 014 027 Ft 394 081 Ft 0 Ft 39 408 108 Ft 16 889 189 Ft 55 903 216 Ft 56 297 297 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 786 079 Ft 80 269 Ft 160 537 Ft 8 026 885 Ft 891 876 Ft 8 838 492 Ft 8 918 761 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 46 800 106 Ft 474 350 Ft 160 537 Ft 47 434 993 Ft 17 781 065 Ft 64 741 708 Ft 65 216 058 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 (70 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_1461924131.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-04-29 12:02:11) 8a3385bddb073345c25622783c185cba2afe4dc9c3516e32ee83b194c19306af

alairasicimpeldany2_1505118269.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 233 Kb, 2017-09-11 10:24:29) 08421593236341a2cbd9e9e5e4d85ca2635251a61e417048ef42810d07d9b679

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

finanszirozasiesutemezesiterv_1481009812.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-12-06 08:36:52) b24df74611b0467a77e0c2a7c1f114c11d473173494c40a56e5a75d0dc7115d5

ures_1484755883.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-01-18 17:11:23) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

nyilatkozat_1462179875.pdf (Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2016-05-02 11:04:35) ff24097ff51c721f340088330ad0ea52b4d51b450f47d0b4eee294e515a112cf

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1481019341.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-12-06 11:15:41) 1f1245d50b95c4419390ebabd548222efd4d8205b325e114f842f8b098fa19ff

img-151104172905_1462181390.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-05-02 11:29:50) 97355e3ba1c36f05537cd8ee128b4c0aadfa1df7ae5513e0feea45664457a1c1

ures_1484755871.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-01-18 17:11:11) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

Egyéb dokumentumok

faburkolat_1521618638.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2018-03-21 08:50:38) 6947877c8f897cb31cc7943ff66f45199c0c9f7c580f8b961f1a1a38a8586b33

napelemesrendszer_1521618666.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-03-21 08:51:06) 3d0c13e47ce301119c0ee4bf73af5bb0025d4e9e9061296ecd68498ffa6620d1

ontozorendszerkiepitese_1521618677.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 733 Kb, 2018-03-21 08:51:17) f9dad4433b3f961fd75263a32ebe17817f44fb74a5cb7e99fe5a0f038c840506

helyszinrajz_1521618695.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 253 Kb, 2018-03-21 08:51:35) bb52e092fb3417a751b9c7002684811a53bab2b7c735f5f055ea68debdf6a96b

keritesepites_1521618699.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 540 Kb, 2018-03-21 08:51:39) 91e38d6a82adae7e3358f45550bdadbaac60f160a3724c5fec3d9a291a060f13

emaszhalozatfejlesztes_1521618718.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2018-03-21 08:51:58) 90b3602ed7c618b96fa41421fc9e14c025ea3ac5ca1002201c84211a1ea1149a

vas6-ar-1081439arajanlat_1486105897.pdf (Admin szerkesztés, 96 Kb, 2017-02-03 08:11:37) e5228114d203bdd69f23329aefc97716867c3e1a0816c8e510f3224bc4cb7860

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

cegbirosagikivonat_1462195761.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-05-02 15:29:21) b7502d93c7853a21cc7aea0d3ba07e79e2cba28332067368cc9e6fbf5722d2aa

cegkivonat_1521618600.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 719 Kb, 2018-03-21 08:50:00) b40d8539d3e70d68f8e5fa74adfad3b5463191fab14e195210a5ba6ce08f274b

cegkivonat_1518771056.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 665 Kb, 2018-02-16 09:50:56) 8a6781f4110b4009edeadfcc36855dcd926739541b46f30bb3958a38cc2ff272

kivonat_1498834371.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-06-30 16:52:51) 6e017c9d3c43d76a0c492c27ef146fd1a5ba5fd975a60fc6354a12d576d3268d

cegkivonat2_1505118173.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 652 Kb, 2017-09-11 10:22:53) f8a38e05a6edfb02dfeece2ca3520cd91ff620faa54a8b0851924eeda685e3e6

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

dok1befizetes2_1462212351.docx (Szerkesztés alatt, 897 Kb, 2016-05-02 20:05:51) 419e1d0f16accfc6b3c1e325f29ae95224680da7472dcfa50b30c526e3d9ca45

atutalasibizonylat._1505202897.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 66 Kb, 2017-09-12 09:54:57) feeb442e84af666305d2f7a20eae2b90de928343ee309de56c170f84e657d9f8

atutalasmlsz_1518771094.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 241 Kb, 2018-02-16 09:51:34) 583e68cd1dd9f640d4ffd0a81cf6921e910b995a5a4d9730b6398df046adf879

befizetesibizonylat_1461924022.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-29 12:00:22) 3ca3e65a35a01e3258e5e45401c839e5cd275a2919c7406ac7f8cf1b22ed792f

atutalasibizonylat_1498834799.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-06-30 16:59:59) c70dbe13aee121822e242924dcb3b7cb957c745750a3d30b059479f28961af69

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

adoigazolas_1518082532.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 248 Kb, 2018-02-08 10:35:32) 8b4d962fa7cd744e3c4062c7786e3bfaff1a62df21805999534dad3009d4030d

koztartozasmentes_1521618619.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 268 Kb, 2018-03-21 08:50:19) 5b9a183316d6e72e407e0b49bbed08964cd158dd59ec9f66fdb28cab3e293c69

adoigazolas_1518771075.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 248 Kb, 2018-02-16 09:51:15) 8b4d962fa7cd744e3c4062c7786e3bfaff1a62df21805999534dad3009d4030d

koztartozasmentessegiigazolas_1461924103.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 12:01:43) 40cc7966ecf35b449504d8094c84021d58a166d565b25e7013cdbf087c323079

koztartozasment_1498834554.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-06-30 16:55:54) dc5ba90c797d8c383a936be2ce9ea9b17243c312586d91cf6b6c7bdb81398c91

koztartozasmentesseg2_1505118285.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 249 Kb, 2017-09-11 10:24:45) 4f8b17ecaf53cbb4cce6d797acdb426c8f10b0343532917db2c0a20f4b284cef

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

img-151104172905_1462181407.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-05-02 11:30:07) 97355e3ba1c36f05537cd8ee128b4c0aadfa1df7ae5513e0feea45664457a1c1

epitesi_10001_1481011565.pdf (Hiánypótlás melléklet, 578 Kb, 2016-12-06 09:06:05) 45a47a72ec489c265bcf50cb5fc78d9c158b9aaad5c9f0f440bf6b72c3fea0de

ures_1484755894.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-01-18 17:11:34) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

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

img-151104172905_1462181085.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-05-02 11:24:45) 97355e3ba1c36f05537cd8ee128b4c0aadfa1df7ae5513e0feea45664457a1c1

hozzajarulonyilatkozat_1518082613.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2018-02-08 10:36:53) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

nyilatkozatsportpalyahasznalata_1518082619.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2018-02-08 10:36:59)
5101992a9e5f0c8ba116008196e1826a709cbd293bc853a3a3e4c668082e018c

beruhazasnyilatkozata_1518082635.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 148 Kb, 2018-02-08 10:37:15) 703f19bc74f73caaedda21892778377b6b5617e7a30586d47ee2e3e155bc6e12

berletiszerzodes_1518082639.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 142 Kb, 2018-02-08 10:37:19) 4d31227762c6da654229c87fca7c5129703e9824cdc3d3ba97c21f59fd80188a

ures_1484755904.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-01-18 17:11:44) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

ures_1484755917.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-01-18 17:11:57) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

epitesiengedelyelsoresz0001_1481012616.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-12-06 09:23:36) b0304fdf7243ce1331ebcf3c5aebd14a2728368142b035256ada9a69d1658e9a

epitesiengedelymasodikresz0001_1481012625.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-12-06 09:23:45) 16c6f1cea68812f940b7f05569524b7aea21e172fcdf85bac4ca7e180c75cc98

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

img-151104172905_1462181437.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-05-02 11:30:37) 97355e3ba1c36f05537cd8ee128b4c0aadfa1df7ae5513e0feea45664457a1c1

nyilatkozatonreszrol_1481009625.pdf (Hiánypótlás melléklet, 564 Kb, 2016-12-06 08:33:45) b93252549b58a6bee33df3425b5d1a084a3cf4680cf1563b1ff4b113fc46b67a
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ures_1484755937.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-01-18 17:12:17) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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