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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

TISZAALPÁRI SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

ASE

Gazdálkodási formakód

549

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19971270-1-03

Bankszámlaszám

51700179-10201862-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6066

Város

TISZAALPÁR

Közterület neve

Szent Imre

Közterület jellege

tér

Házszám

15/B

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

6066

Város

Tiszaalpár

Közterület neve

Bercsényi Miklós

Közterület jellege

utca

Házszám

15/A

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 341 50 50

Fax

+36 76 425 710

Honlap

www.tiszaalparise.hu

E-mail cím

tiszaalparise@citromail.hu

E-mail cím

paradine.eva@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Parádi László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Egyesület elnöke

Mobiltelefonszám

+36 20 493 10 54
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Zsigó Ferenc

+36 70 341 50 50

E-mail cím
zsfkft@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Árpád Fejedelem Általános Iskola
tornacsarnoka, Tiszaalpár

Tiszaalpári Nagyközségi
Önkormányzat

Klebesberg Központ, Kecskeméti
Tankerületi Központ

7

Felk. és
versenyeztetés

Városi Sportcsarnok, Tiszakécske

Tiszakécske Városi
Önkormányzat

Tiszakécske Város Sportegyesülete

3

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-04-03
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-04-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2015-02-02
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

2 MFt

4,1 MFt

8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,594 MFt

0,632 MFt

0,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5,3 MFt

7,81 MFt

18,386 MFt

Egyéb támogatás

4,266 MFt

0,145 MFt

1,5 MFt

Összesen

12,16 MFt

12,687 MFt

28,586 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,517 MFt

1,016 MFt

3,9 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,438 MFt

0,496 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

1,214 MFt

1,6 MFt

1,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,663 MFt

0,545 MFt

0,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,189 MFt

0,082 MFt

21 MFt

Összesen

6,021 MFt

3,739 MFt

28 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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2015
1,955 MFt

2016
1,512 MFt

2017
4,4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

255 912 Ft

2 997 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

778 123 Ft

12 283 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

17 672 525 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Bár maga a Tiszaalpári Sportegyesület több évtizedes múlttal rendelkezik, a benne foglalt kézilabda szakosztály csupán most lesz 2 éves. 5500 fős településünkön 10
éve próbált már gyökeret ereszteni a kézilabda, mivel a falu több mint 500 diákot számláló általános iskolájában a kézilabdát előszeretettel tanították a testnevelő
tanárok. Viszont sosem sikerült megteremteni a szükséges anyagi és személyi feltételeket, ahhoz hogy legalább egy korosztályt a Bács-Kiskun megyei bajnokságban
is szerepeltethessünk. A 2016-17-es bajnokságba viszont sikerült nevezni a férfi felnőtt csapatot, akik igen csak híjján a megfelelő sportfelszereléseknek és a
versenyméretű pályának két éve készültek kifejezetten arra, hogy majd egyszer sikerül neveznünk is. Edzéseket minden héten kétszer tartunk, egyenként másfél
órásakat, hangsúlyozom a csapat minden időszakban edz, beleértve a nyarat és a téli szünetet is. A felnőtt csapat lelkesedése gyorsan átragadt a fiatalabb
korosztályra is, akik számára szintén heti kétszer másfél órában edzést tartunk, szakszerű irányítás mellett. A gyerekek életkora 8 és 18 év között van fiúk és lányok
vegyesen. Az edzéslátogatottság szerencsére stabilan igen magas. A felnőttek kb. 25-en, a gyerekek több mint 50-en vannak. Fontos, hogy mindenkinek biztosítsuk
a lehetőséget az edzéseken éppen ezért senkit sem utasítunk el, ha edzésen szeretne részt venni, még akkor sem ha tudjuk, hogy csak egyszer-kétszer jön az illető.
Az edzések helyszíne a falu egyetlen erre alkalmas létesítménye az Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnoka, ami messze elmarad a versenyméretű
kézilabdapályától. Ebből kifolyólag a szélső posztokon nem vagy csak nagyon nehezen tudunk gyakorolni, illetve a ziccerindítások is teljesen mások. Településünk és
sportegyesületünk jó kapcsolata Tiszakécskével lehetővé tette számunkra, hogy a bajnoki meccseinket az ő csarnokukban játszuk, 20 km-re tőlünk. Így a hazai
meccsek sem igazán hazaiak, hisz oda-vissza 40km-nyi utazásról kell gondoskodnunk minden második héten. Tiszakécskének a csarnokon kívül azonban mást is
köszönhetünk: az edzőnket, aki több évtizedes versenybíró múlttal rendelkezik, gyerekek százait nevelte már sikeresen korábban. Edzői licensze és testnevelő tanári
végzettsége nincs sajnos. Van viszont komoly szakmai tudása, türelme, kitartása, lelkesedése a sportág iránt, amit számunkra is minden edzésen sugároz. A csapat
14 saját labdával és 8 db ’’kölcsön’’ labdával és egy mezgarnitúrával rendelkezik.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Mivel úgy tűnik a következő évben elegendő mennyiségű Tao-támogató van kilátásba, ezért szeretnénk egy gumiaszfalt borítású külső kézilabdapályát építtetni. A
leendő pálya egy jelenleg az általános iskolával szembeni üres telken foglalna helyet, beékelődve egy orvosi rendelő és egy régi kenyérgyári épület közé. Az indokok
rendkívül egyszerűek és kézenfekvőek: nincs még a faluban versenyméretű pálya. Ezen a pályán áprilistól októberig tudnánk edzéseket tartani, méltó körülmények
között gyakorolni az indításokat, a szélsőjátékot stb.. Ezen kívül legyen egy olyan helyen, ahol a gyerekek (a focihoz hasonlóan) a tavaszi-nyári és őszi szünetekben
össze tudjanak állni, majd ingyen és bérmentve kézilabdázhassanak. Ez eddig lehetetlen volt, hisz a csarnok használatáért fizetni kell, illetve az sokkal kisebb is a
versenyméretnél. Plusz kilátásban van, hogy az iskolát fenntartó Klikk a következő évben az edzéseink megtartása után is terembérleti díjat szeretne kérni. Eddig
ingyen tarthattunk edzéseket. Megjegyzem, ha tényleg fizetőssé tennék a csarnokot, úgy igen nagy valószínűséggel fel kellene hagynunk minden nemű edzéssel és
játékkal. Egy külső pálya jelentős mértékben fedezné az éves edzésszükségletek legalább 50%-át. A szükséges beruházás 30%-os önerejét az önkormányzat
testületi ülése nagy áldozatok árán elkülönítette egy leendő külső pályára. E nélkül valószínű el sem jutottunk volna a TAO-pályázatig. Sőt az önkormányzat tovább
gondolta elképzelésünket, mert hangsúlyozták, hogy szeretnék, ha teljes mértékben kerítéssel és kamerákkal védett, zárható pályát építenénk, amivel természetesen
az egyesületünk is maximálisan egyetért. A beruházás az előzetes tervek szerint 2018 tavaszán indulhatna. Ebben a támogatási időszakban egyelőre csak egy
világítás nélküli pályára szeretnénk pályázni, amit a 2018/19-es évben is elég lenne megpályáznunk. A pályát természetesen az általános iskola számára is
elérhetővé tennénk a testnevelő órákon. Célunk, hogy a kézilabda szeretetét kialakítsuk azon gyerekekben és felnőttekben, akik számára eddig a focin kívül nem volt
más alternatív csapatsport. Felnőtt csapatunk tisztában van azon felelősségével is, hogy nekik kell példát mutatniuk a gyerek számára, mind sportszerűségben, mind
kitartásban, hozzáállásban és fegyelmezettségben. Szeretnénk, hogy a kézilabdán keresztül a gyerekek és felnőttek között beszélgetések és jó kapcsolatok
alakuljanak ki, egy közös cél érdekében. A tavalyi évben szakosztályunk futóversenyen, sárkányhajó

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A 2017/18-as idényben megoldódni látszik a szakemberhiány, éppen ezért több erőnk marad majd arra, hogy az Általános Iskola és a kézilabda szakosztály között
sokkal szorosabb együttműködés alakuljon ki, mint az eddigiekben. Szeretnénk elérni, hogy az iskolában tanító tornatanárok készség és képesség felmérő
gyakorlatok után nyújtsanak számunkra információkat a gyerekek aktuális hozzállásáról és képességeikről a kézilabdához kapcsolódóan. Célunk továbbá, hogy a
következő években a 2017/18-ban indítani szándékozott serdülő lány csapat megmaradása, önszerveződésének és sikeres szakmai fejlődésének elősegítése.
Kiemelt prioritásként szeretnénk kezelni a szülőkkel és a falu lakosságával való kommunikációt is. Szeretnénk elérni, hogy településünkön minél több kézilabdához
köthető szakember legyen. Terveinkben szerepel, hogy 1-2 főt rátermettségtől és szándéktól függően bírói licensz megszerzéséhez hozzásegítsünk. Célunk, hogy a
tehetséges és kézilabdát szerető gyerekeknek ne a környező távolabbi településekre kelljen eljárniuk, ha minőségi kézilabdaoktatást és egy igazi baráti környezetet
szeretnének.Van egy olyan jellegű tapasztalatunk is, hogy az edzésre járó (de bajnokságban még nem nevezett) utánpótláskorú gyerekeknél (kiemelten a 9-12 éves
korosztály)az akarás igen nagy a kézilabdázás iránt, a tényleges készségek azonban messze elmaradnak az elszántságtól.. Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani
mindenkire, mert inkább a kitartást és a szorgalmat díjjazuk, semmint a született tehetség + nagyképűség, lazaság kombinációt. Ezért a legfiatalabbakkal a
szivacskézilabdás alapgyakorlatoktól szeretnénk felépíteni mindent.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Úgy véljük a felnőtt férfi csapat további részvétele a megyei bajnokságban példaképpé emeli őket a fiatalok számára. Mindennél fontosabb, hogy a gyerekek és
felnőttek edzései egymás utáni időpontban legyenek, ahogy eddig is. Ugyanis az elmúlt egy évben meglepődve tapasztaltuk, hogy sok gyerek külön szülői engedély
mellett a saját edzésük után, a felnőtt edzésen is maradni szeretne, mely kéréseknek eddig kb. 90%-ban eleget is tettünk.. mivel van néhány edzés, ahol nagyon
fontos, hogy csak a csapat legyen zavartalanul. Eddig olyan esemény, eseménysorozat vagy rendezvény nem igazán volt a faluban, ahol a 20-30-as korosztály így
össze tudott volna kapcsolódni a tizenévesekkel, akik érdeklődése és lelkesedése ezért sokkal nagyobb, mintha csak maguk lennének. Versenypálya nélkül igen
nehéz viszont a sportág népszerűsítése a szurkolók körében, hisz azok érthetően nem szívesen néznek egy kis csarnokos meccset.. Eddig egy ilyen bemutatót
tartottunk, ami bár sikeres volt, mi játékosok nem éreztük igazán jól magunkat a pálya méretei miatt. Egy külső kézilabda pályán évi több alkalommal is tudnánk
bemutató meccseket tartani. Arról nem beszélve, hogy az elmúlt két évben rendszeresen mi mentünk edzőmeccsekre többek között Kiskunfélegyházára,
Tiszakécskére, Kecskemétre és Csongrádra. Mindenütt versenyméretű pályán játszhattunk, viszont soha egy csapatot sem mertünk elhívni a településünkre játszani,
hiszen tudtuk, hogy olyan csapatok, akik évek óta szerepelnek valamilyen bajnokságban nem szívesen játszanak kis pályán. További fontos társadalmi változásnak
tekintjük, hogy a kézilabda sportág meghonosítása hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a mostani elkényelmesedett és digitalizált fiatalokat szabad levegőn való
mozgásra bírjuk. A már említett több mint 500 diákot képző általános iskola több évtizeden át ontotta magából a jó tanulmányi és sport eredményeket elérő fiatalokat.
Ez a folyamat azonban pár éve láthatóan alábbhagyott, kiemelten a sporteredmények kapcsán. Továbbá szeretném megjegyezni, hogy a külső pálya leendő helye
(az általános iskolával szemben) nem is kaphatna ennél jobb lokációt, hisz egyben a település központja is a hely. Ha véletlenül tervünk nem sikerülne, könnyen lehet,
hogy az önkormányzat más célból hasznosítaná a területet, ha ez megtörténne, akkor gyakorlatilag a későbbi években nem lenne messze ehhez fogható közelségű
lokalizáció egy pálya számára..
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Tech. Vezető
Edző

Beszerzés
folyamatban

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Zsigó Ferenc

Normál

2

12

23 500 Ft

5 405 Ft

346 860 Ft

Polyák Albert

Normál

3

12

10 800 Ft

2 484 Ft

159 408 Ft

5

24

34 300 Ft

7 889 Ft

506 268 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

Zsigó Ferenc

1983-09-20

N.r.

Polyák Albert

1986-01-28

D

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

250 356 Ft

2 559 Ft

2 997 Ft

255 912 Ft

255 912 Ft

509 265 Ft

511 824 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

wax

kg

3

8 900 Ft

26 700 Ft

Sporteszköz

labdapumpa

db

2

1 990 Ft

3 980 Ft

Sporteszköz

labda

db

12

21 000 Ft

252 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

db

12

6 490 Ft

77 880 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

2

8 490 Ft

16 980 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

15

12 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

15

7 990 Ft

119 850 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

1

12 990 Ft

12 990 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

2

14 000 Ft

28 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő melegítő (alsó-felső)

szett

15

23 450 Ft

351 750 Ft

Egyéb

Fagyasztóspray/jégsray

db

8

1 490 Ft

11 920 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

1

9 490 Ft

9 490 Ft
1 091 540 Ft

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

Indoklás

wax

a wax használata a bajnokságban szinte kötelező, ha nem használnánk, akkor a meccseken az ellenfél által összewaxolt labdát
nem tudnánk a megfelelő technikával továbbpasszolni, illetve kapura lőni

labdapumpa

labdáinkat gyakorlatilag minden edzés előtt fel kell fújni, és gyakran előfordul, hogy mindenki egy pumpára vár, elvéve ezzel az
értékes edzőidőnkből.

labda

Eddigi használt labdáink száma és minősége sem üti meg a bajnokság többi csapatának átlagát. Szeretnénk, hogy biztosan
mindenkinek jusson labda az edzéseken, illetve azok a meccslabdák minőségét legalább közelítsék.

wax lemosó

A wax edzések és meccsek utáni eltávolítása nem egyszerű dolog. A wax lemosó segítségével azonnal újra tiszta a játékosok
keze.

kapusnadrág

A kapusaink általában igen sokat mozognak, így a legjobb nadrágok is gyorsan elhasználódnak.

kézilabda mez (meccs)

A 2016/17-es bajnokságban a csapatunknak csak 1 garnitúra saját pénzből megvett meze volt.. Szeretnénk egy másik szettet is
jövőre, mert az épp otthon játszó csapatnak kell alkalmazkodnia a mezszínükkel az ellenfél csapatához. Eddig mi kénytelenek
voltunk előre megkérni az érkező ellenfelet, hogy ha lehet akkor ne kék mezben jöjjenek, lévén, hogy nekünk csak ilyen van, nem
tudjuk azt megváltoztatni.

kézilabda nadrág (meccs)

A kézilabda nadrág és a kézilabda mez szorosan összetartozik.

sporttáska nagy

Néhány játékosunk rendelkezik profi kézilabda cipővel, így ők inkább sporttáskát igényelnének.

kapusmez

A kapusmez bár kevésbé használódik olyan gyorsan, mint a kapusnadrág, mégis kell, hogy legyen tartalékunk belőle.

szabadidő melegítő (alsófelső)

Azon játékosok, akiknek saját cipőjük és táskájuk is van, szabadidő melegítőt szeretnének igényelni.

Fagyasztóspray/jégsray

A mérkőzéseken előforduló kisebb, de tartós fájdalommal járó sérülések enyhítésére.

labdazsák

A labdáink jelenleg egy szakadt hálóban vannak, szeretnénk egy újat.
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2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

758 059 Ft

7 781 Ft

12 283 Ft

778 123 Ft

333 481 Ft

1 103 823 Ft

1 111 604 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Kültéri öntöttgumi kézilabdapálya

2018-03-05

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2018-05-07

U.
f.

É.
k.

2018-05-08

Tervezett beruházási
érték (Ft)

25 069 739 Ft
25 069 739 Ft

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

Kültéri öntöttgumi kézilabdapálya

Beruházás címe

6066
Tiszaalpár
Alkotmány
14

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

511

önkormányzati

A településünkön nincs versenyméretű kézilabdapálya.
A bajnokságban szereplő játékosok eddig csak
kisméretű pályán tudtak edzeni, ahol a szélsők
játékának gyakorlása szinte lehetetlen. A pálya hossza
sem alkalmas az indítások rutinos begyakorlásához. Az
edzések időpontjait és óraszámait mások edzéseihez
kell igazítanunk, illetve úgy tűnik a csarnokot fenntartó
Klebersberg Központ jövőre már bérleti díjat is kérhet
tőlünk. A pálya megépülésével létrejönni egy igazi
kézilabdás hely, ahol a pályaméretek a versenyeken
használtakkal egyeznek. Továbbá az év 12hónapjából
legalább 5 hónapon át tudnánk edzéseket tartani a
pályán, arról nem beszélve, hogy a szemben lévő
Általános Iskolából is át tudnának jönni a gyerekek
testnevelés órán, hisz évek óta a foci mellett a
kézilabdát preferálják a tanárok és a tanulók is.

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

17 495 800 Ft

176 725 Ft

0 Ft

17 672 525 Ft

7 573 939
Ft

25 069 739 Ft

25 246 464 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

0

0

U8

0

0

0

U9

0

0

0

U10

0

0

0

U11

0

0

0

U12

0

0

0

U13

0

0

0

U14

0

0

0

serdülő

0

6

0

ifjúsági

0

1

0

0

7

0

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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

Személyi jellegű

2 997 Ft

5 140 Ft

2 559 Ft

5 556 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 283 Ft

15 609 Ft

7 781 Ft

20 064 Ft

Összesen

15 280 Ft

25 620 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Könyvelő iroda által végzett adminisztratív szolgáltatás, könyvelés díjazása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvelő iroda által végzett adminisztratív szolgáltatás, könyvelés díjazása.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: TISZAALPÁR, 2017. 08. 07.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Parádi László (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
14. 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;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.
g. 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;
16. 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.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: TISZAALPÁR, 2017. 08. 07.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Parádi László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó TISZAALPÁRI SPORTEGYESÜLET
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a TISZAALPÁRI SPORTEGYESÜLET
(kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: TISZAALPÁR, 2017. 08. 07.

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

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Parádi László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

TISZAALPÁR, 2017. 08. 07.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: TISZAALPÁR, 2017. 08. 07.
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Parádi László
Egyesület elnöke
TISZAALPÁRI SPORTEGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-08-06 13:49:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 14:43:56
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 14:44:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 14:22:56
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 15:05:52
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-08-01 14:37:29

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 15:07:23

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:
2017-08-06 09:30:19
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:05:59
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:03:37
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:04:02
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:03:15
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:02:48
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-03 17:35:04
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-04 14:40:31
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-03 17:42:54
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:01:26
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:00:54
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:00:32
Feltöltés / Megtekintés

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-07 12:02:20

Kelt: TISZAALPÁR, 2017. 08. 07.
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23 / 27

be/SFPHP01-05550/2017/MKSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

5

150%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

1

0%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

4

5

25%

U18

fő

3

4

33%

U17

fő

4

6

50%

U16

fő

6

10

67%

U15

fő

7

12

71%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

250 356 Ft

2 559 Ft

2 997 Ft

255 912 Ft

255 912 Ft

509 265 Ft

511 824 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

18 253 859 Ft

184 506 Ft

12 283 Ft

18 450 648 Ft

7 907 420 Ft

26 173 562 Ft

26 358 068 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

758 059 Ft

7 781 Ft

12 283 Ft

778 123 Ft

333 481 Ft

1 103 823 Ft

1 111 604 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

17 495 800 Ft

176 725 Ft

0 Ft

17 672 525 Ft

7 573 939 Ft

25 069 739 Ft

25 246 464 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

18 504 215 Ft

187 065 Ft

15 280 Ft

18 706 560 Ft

8 163 332 Ft

26 682 827 Ft

26 869 892 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-08-07 17:57

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (55 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
img_0079_1493125552.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-25 15:05:52) 54af3911c3277dd0b86c93288368a2b13adfac88d4e5d2c43f8b0f598ecb24e1
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)
img_0072_1493124236.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 14:43:56) c9ca27d5bfe7c27250446190a3c789f5ac40f787970f76cada063d58aa52add3
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
ures_1502100032.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:00:32) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
apalyaaltaltermelhetobevetelif_1493150203.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-04-25 21:56:43)
ea78cd1e804ec7ede06ca9961eda588484dc4098bb52c7ce69ec3cd3d85630c0
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
hianypotlasmegjegyzesapalyafinansz_1501774974.doc (Hiánypótlás, 24 Kb, 2017-08-03 17:42:54)
735f6d9f494979bde7e8e15f3217d6451fee417c6bbf9da64618edd2d71981aa
megjegyzesapalyafinanszirozasaho_1493238669.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-26 22:31:09)
8a20030c6ef760bddda03418a38cc0c44f26b76b4008148782f65c3e8b442c92
apalyaonerejenekbiztositasahat_1493149123.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-04-25 21:38:43)
bd378ba426cf9ea4c024b8869853081374548d611beed0827bd293f5f7dc8f2c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
ures_1502100054.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:00:54) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
palyakihasznaltsagtablazat_1493152380.doc (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-04-25 22:33:00)
fa635c3636e71c01c45943f150134b2ac92a59fe600c4bed84ce24b9a5b6888e
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
ures_1502100086.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:01:26) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1493150057.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-25 21:54:17)
3b9271c1489c00be3848cde25a6fb3ae6fad0353d01491c8984c8dca86808261
Egyéb dokumentumok
nyilatkozat_1501845833.pdf (Hiánypótlás, 231 Kb, 2017-08-04 13:23:53) f89ca1b45a5daa13b7f9b204a1fbf4ab4d0a9018dd01a7e44fa99f8e7d0eda6c
nyilatkozatpalyameret_1502004619.pdf (Hiánypótlás, 295 Kb, 2017-08-06 09:30:19) 3cb6a02172a2a1c6a725e347e5e254249dd33d3f70ffc548681130638dff3bce
arajanlatatargyieszkozokrolmez_1493214138.pdf (Szerkesztés alatt, 335 Kb, 2017-04-26 15:42:18)
4b0b8b231621a83ed29d353434420e39e8cc0ae66d1dc514005220d624a4c682
taoszandeknyilatkozat1._1493236876.pdf (Szerkesztés alatt, 665 Kb, 2017-04-26 22:01:16)
2b4f43677c2899c49df495098641ed966d01192e7faadba55fa17046861dbc4d
taoszandeknyilatkozat2._1493236884.pdf (Szerkesztés alatt, 674 Kb, 2017-04-26 22:01:24)
2c77a13da16cfeb5316b7f19284eac2ce5e2fd7b803819ba1f66173c1c23f47a
taoszandeknyilatkozat3._1493236893.pdf (Szerkesztés alatt, 617 Kb, 2017-04-26 22:01:33)
6e5f02b4850e113dc85edbc8d82cc2ffdbd90e925d870ffce77e96586438fdfa
taoszandeknyilatkozat4._1493236905.pdf (Szerkesztés alatt, 632 Kb, 2017-04-26 22:01:45)
302e4d258c60a499ff496063eba0e134202da4be058490fa0b793fe89ce598d0
taoszandeknyilatkozat5._1493236931.pdf (Szerkesztés alatt, 650 Kb, 2017-04-26 22:02:11)
2b9e4e239c8e47b3e659db394dc6b30ce5d283310f42ce55cbe12194c28b29a0
masodikkivitelezoarajanlatanem_1493237784.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2017-04-26 22:16:24)
3c2a38bd4feb2358967730b7772aab7383622fd4d579cb3b8d0f87bd67436938
apalyahelyeafoutfelol_1493143357.jpg (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2017-04-25 20:02:37)
685a0b47d94249e6fdeb2c0559d34e8b7cc4823f8311a2a44bfa39d4f84dcfcf
apalyagoogle-terkepenpirostegla_1493115273.jpg (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-25 12:14:33)
f74b32da849b76154587928dc23f592e4ccc080cd19411a88b40f378b8f27cb5
apalyahelyeaterkepenhelyrajzi_1493115366.jpg (Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2017-04-25 12:16:06)
93e79a127271fdff76acb9ca41577ea6e0bf3f61bbe1720fa6fd9f6f1be448f4
egykivitelezoarajanlataapalyara_1493221535.doc (Szerkesztés alatt, 539 Kb, 2017-04-26 17:45:35)
1e8f4780affd436fd4a9285b6393a95402bedad14257dad3073a3a237ae8026c
polyakalbertedzotestnevelesidi_1493208992.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 14:16:32)
510610cd629672fee2347f01a41433acda6768e831f3be7fae3deb9ba77a9ecf
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
img_0080_1493125610.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-25 15:06:50) cc5eed6735030b43483db94d30333d1e034d07c5851431500dee06403dda4fcf
img_0081_1493125621.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-25 15:07:01) 09d2b0657b16db93d8b34475d9bde629b742ce1b79ff37e67fe99853c25addae
img_0014_1501591037.jpg (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2017-08-01 14:37:17) 72ff21d3b7b97e2e8c1d87964619cdc2886770abf5032e78bfd6af9e6ade1019
img_0015_1501591049.jpg (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-08-01 14:37:29) 4d0a26e90e201771cf0672c0b54017d8fe5ded99831148bd49510190e16967f1
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
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a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
img_0071_1493124216.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-25 14:43:36) e3929747d37b810d817c327e0c768881cd89698ed34a38993f4589094143bc02
megjegyzesahazszameltereskapcsa_1502020166.docx (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-08-06 13:49:26)
e7e2d35416b731645184ba6807bbeb614df7521bcd512e9ded7203f60c49ccf0
img_1501590696.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-08-01 14:31:36) 555e2a59dff27e62d3ec02a975cb5a5bb7a12684d5f6ac305acae870b8c74e4e
img_0001_1501590715.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-08-01 14:31:55) f33d0fef9735bae60ad12595c03135a126754783114d41ca3b42989b490ca76b
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
img_0020_1493295776.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 14:22:56) b6567dc4a2a8dcef703ace466903ca49d20f4130e97a108c6cd61b8a146acebc
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
ingatlanvagyonrolnyilatkozat_1493230848.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2017-04-26 20:20:48)
e84501cc96e41176a3b270a14eedbbbe5d6649bba1b4c9d64b2d1aa4aa06509f
ures_1502100140.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:02:20) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
img_0073_1493124263.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 14:44:23) 9f8078f8156add334d939eafaf9eafc0b4070265eb722ae5e62014c84b0215ad
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
img_0082_1493125643.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-25 15:07:23) 4dfc1b4ba11471d48afe0f3c54e6265f29a3492ea830deb1e8f66c1a53a0f86e
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
atervezoktolkapottelozetestajek_1493201810.doc (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-26 12:16:50)
9592093137f93f99f5e11370a3b3cf124aa6d8a7237d14aa6e4bebf7747145de
ures_1502100168.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:02:48) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
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
doc586.pd_1493197207.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2017-04-26 11:00:07) 36f437a906e91c9fc4326080b50616eb8d08795ac64a76b92a078f58bf283431
ures_1502100195.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:03:15) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
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
egyuttmukodesinyilatkozat_1493230897.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-26 20:21:37)
57f0b3d0799bbc3b99757f9eacb903cd1f81e23df33327988a2806c52798b779
ures_1502100217.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:03:37) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
511terkepmasolat_1493230209.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-04-26 20:10:09)
b8460b7b998180998806e2426dbe73d348013a9e82d370089589eab3d88ce5e8
782017.kth._1493231066.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2017-04-26 20:24:26) 7588e3aff35cec957b87ada59a30282c68382eecb634ddc6087d85b1ff1bfad9
ures_1502100242.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:04:02) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
ures_1493230369.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-04-26 20:12:49) 4f0375fd0420053017d514e6ba435ba70d29c5184f33b3e2e666b0f94e02efed
ures_1502100359.docx (Hiánypótlás, 10 Kb, 2017-08-07 12:05:59) f5f75861e8efe6be4d52d8fdf14f24c1ed82778d0a402c8927057654ae7e8ea9
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
hianypotlasmodositottkoltsegvetes_1501774504.pdf (Hiánypótlás, 935 Kb, 2017-08-03 17:35:04)
708a8d06db130bf14544a4000820b04a85b7fec2f17b5f1e0400cbc213648485
epitkezokorszagosegyesuletenekig_1493146394.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2017-04-25 20:53:14)
64816a7799e2d56ae641b783f3edf6f5546bfd71d520811b1c458c2b34740967
akivalasztottkivitelezoasport-b_1493221068.pdf (Szerkesztés alatt, 941 Kb, 2017-04-26 17:37:48)
5e21002311a9ec40db2a11ea1f3481e03e4fc724b8ce1c3cfc23c039aa81113e
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hianypotlasazuj22x44mpalyameret_1501850431.pdf (Hiánypótlás, 253 Kb, 2017-08-04 14:40:31)
f67d0fc7ac165ec0cd53c914be8adfe89bbd73db7d63c28fdad60cfd62a6c5f8
asport-baukft.altaltervezettpa_1493146055.pdf (Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2017-04-25 20:47:35)
36b3a8028dc7d4e882326699d895081e6064375aede7dfd024dda1bebc8470ab
muszakitartalomsport-baukft.tis_1493220991.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2017-04-26 17:36:31)
bb9162a0e6ea173770ce85b3d7e2e53ef38323566d3e3c5b39d63416641704a6
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