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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Balmazújváros Sport Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

BS Kft.

Gazdálkodási formakód

113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nem releváns

Képzés

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

2527

A kérelmező jogállása

Hivatásos

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

NB II-es felnőtt

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

12564859-2-09

Bankszámlaszám

11738091-20049076-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
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:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4060

Város

Balmazújváros

Közterület neve

Sporttér

Közterület jellege

utca

Házszám

5-7.

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4060

Város

Balmazújváros

Közterület neve

Sporttér

Közterület jellege

utca

Házszám

5-7.

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 52 580 102

Fax

+36 52 370 035

Honlap

www.balmazfoci.hu

E-mail cím

pothandrea@balmazfoci.hu

E-mail cím

pothandrea@balmazfoci.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Póth Andrea

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

36 30 768 40 36
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kerekes Tamás

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 70 382 07 40

kerekestamas@balmazujvaros.hu

2017/18 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

Böszörményi úti edzőpálya

Nagy f.p.

4060
Balmazújváros
Böszörményi u.
96

3309/1

105x68

Saját

30

0 Ft

10

Böszörményi úti edzőpálya

Nagy f.p.

4060
Balmazújváros
Böszörményi u.
96

3309/1

105x68

Saját

30

0 Ft

10

Böszörményi úti edzőp

Nagy mf.p

4060
Balmazújváros
Böszörményi u.
96

3309/1

Bérelt

15

4 000 Ft

9
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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

134,027 MFt

79,384 MFt

69,317 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

500 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

116,077 MFt

174,022 MFt

300 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

67,764 MFt

92,199 MFt

209 855 458 MFt

Egyéb támogatás

17,174 MFt

24,878 MFt

50 MFt

Összesen

335,042 MFt

370,483 MFt

209 856 377,3170000017 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

152,452 MFt

203,703 MFt

222,368 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

7,103 MFt

13,162 MFt

15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

57,824 MFt

137,003 MFt

170,644 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4,123 MFt

7,295 MFt

10 MFt

Összesen

222,002 MFt

361,663 MFt

418,512 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

23 145 093 Ft

462 901 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

23 773 759 Ft

475 475 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

38 265 035 Ft

749 738 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

419 036 Ft

8 381 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
27 játékosból álló keret a 2016-2017-es bajnoki szezont a másodosztályú bajnokságban kezdte meg. A felnőtt csapat munkáját a vezetőedző irányításával három szakképzett edző (pályaedző,
erőnléti edző és kapusedző) koordinálta. A stáb tagjai továbbá a technikai vezető és az adminisztrátor, valamint a masszőr és sportorvos. A csapat heti 6 alkalommal tart edzést, hétvégéken
bajnoki meccsekre kerül sor. Az utánpótlás-nevelés területén szoros az együttműködés a Balmazújvárosi Futball Clubbal. A 105×68 méteres nemzetközi UEFA C minősítésű füves
centerpályánk minőségi állapota vetekszik az I. osztályú csapatokéval, talaja gondozott, és a 2016-ban megépült stadion 2400 fő befogadására alkalmas fedett, számozott ülőhellyel
rendelkezik, a pályavilágítás1200 lux erősségű. A 90x45 méteres játéktérrel rendelkező műfüves sportpálya, valamint a 60x45-ös élőfüves automata öntözőberendezéssel ellátott pálya, mind a
kistérség, mind a nagyobb régió futballcsapatainak kiváló edzési lehetőséget jelent, FIFA I-Star minősítéssel rendelkezik, alkalmas bajnoki mérkőzések lebonyolítására, edzőtáborok,
szezonális felkészülések, alapozó edzések megtartására. A városi sporttelepen kívül, működik a településen egy edzőcentrum, amely a Böszörményi úton található. A területen található egy
nagyméretű műfüves pálya, 3 db nagyméretű élőfüves pálya, egy 6 öltözőből, edzői, játékvezetői, orvosi szobából, szociális helyiségekből álló kiszolgáló épület áll rendelkezésre. A pályák
mindegyike rendelkezik pályavilágítással és több zónás öntözőrendszerrel. A 2017/18-as évad tekintetében az Nemzeti Bajnokág I. osztályába került megkérésre a licence.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen Sportfejlesztési programunkban az alábbi ingatlan beruházást kívánjuk megvalósítani: 1.Tervezzük hogy az élőfüves pályák tekintetében a tél folyamán rossz állapotba került pályarészek
tekintetében fűcserét hajtunk végre. Ennek oka, hogy a pálya olyan mértékben olt fagyott az elmúlt időszakban, hogy több helyen elhalt a fű, amelynek cseréje indokolt. 2. A böszörményi úti
edzőközpont területén található élőfüves edzőpálya hosszanti, és rövidebb oldalához is kívánunk egy 300 és egy 200 fős lelátót telepíteni. Ezen a pályán edzőmérkőzések szoktak
megrendezésre kerülni. 3. A városi stadion centerpályájának, valamint a Sporttér utcai műfüves pálya öntözőrendszerének a felújítása is indokolt. a műfüves pálya öntöző fejei régiek, nem
minden esetben működnek. A centerpálya esetében meg kell oldani, hogy a szomszédos termálfürdő, és a stadion vízhasználata különváljon, mert jelenleg egy kútról üzemel. Ennek
érdekében új hideg vizes kút kerül fúrásra, illetve a kapcsolódó gépészeti berendezések is beszerzésre kerülnek. 4. A centerpálya 1200 lux nagyságú pályavilágítása megfelelően működik. A
Hortobágyi Nemzeti Park azonban megkereste a Balmazújváros Sport Kft-t, hogy a ’’Csillagos Égbolt Projekt’’ elvárásai szerint a reflektorok túl nagy fényszennyezést jelentenek a Nemzeti Park
területén. Ennek értelmében kérték, hogy minden reflektor elé kerüljön felszerelésre egy olyan kiegészítő, amely a reflektorok fényét a pálya felé irányítja, nem pedig az égbolt felé. Ezek
költsége került betervezésre ide.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A fejlesztések megkezdésének alapfeltétele, hogy az sportfejlesztési program elfogadásra kerüljön, majd azt követően a támogatási teljes egészében lefedésre kerüljön. A személyi jellegű
jogcím tekintetében a megvalósítás már 2017. júliusától elkezdődik. A tárgyi eszköz beruházások ütemezése is 2017-re lett tervezve, mivel a pályákhoz kapcsolódó felújítási munkákat a
bajnokság megkezdése előtt szeretnénk elvégezni.

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 Magyar Labdarúgó Szövetség sportági stratégiájával összhangban folyamatosan növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A helyi, a kistérségi, valamint határon túli oktatási
intézményekkel és a Balmazújvárosi Football Clubbal együttműködésben törekszünk a tömegesítésre. Ebben azonban a kis lépések politikáját követjük, és az organikus növekedés elveit
tartjuk szem előtt. Az elmúlt években az elnyert pályázati támogatásokkal, és a megvalósított fejlesztésekkel komoly fejlődés indult meg sportszervezetünkben. Nagymértékben fejlődött a
sportszakmai színvonal, ami az eredményekben is tükröződött, továbbá NBI-es licenckérelmet nyújtott be klubunk a 2017-2018-as bajnoki évadra. A 2016-2017-es bajnoki idényt a Nemzeti
Bajnokság második vonalában kezdhette a felnőtt csapatunk. Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát
továbbvihessük. A pályázattal bevonni kívánt források a pályáknak, a stadionnak, azok környezetének, valamint a szakmai munkának a megújítását szolgálják, annak érdekében, hogy a
szurkolók és sportolók számára emelt szintű szolgáltatásélményt biztosítunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Magyarországon megrendezett nemzetközi sportrendezvényeken keresztül és Balmazújváros Város Önkormányzat által létrehozott testvérvárosi kapcsolatok terén lehetőség nyílik a más
országok felé történő nyitásra. A sport nyelve mindenhol érthető, kapocs lehet az egyes nemzetek között. Ezt szeretnénk kihasználni Érmihályfalva, Lancut és Oberstaufen testvérvárosok
labdarúgó csapataival a rendezvényeken való részvétellel, a kapcsolatok kiszélesítésével, és tornák szervezésével. Nemzetközi tornák szervezése is célja a társaságunknak az utánpótlás korú
játékosok részére, melynek már van előzménye városunkban, azonban a pénzügyi lehetőségeink korlátozottsága miatt a rendszerességet nem tudtuk eddig biztosítani. Balmazújváros Város
Önkormányzata felismerve felelősségét a lakosság egészségi állapotáért, a fiatalok kulturált szórakoztatásáért, a sportközösségek, civil szervezetek népességmegtartó szerepének
megtartásáért az elkövetkező években kiemelt figyelmet szentel a sportnak. Alapvető érdeknek tartja, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön és értékeinek
megfelelő támogatást nyerjen. A gyermekek és fiatalok körében kiemelt figyelmet szentel a mindennapos testedzésnek az óvodás kortól kezdve. A Bozsik Program a labdarúgás fejlesztésében
nagy szerepet játszik az elkövetkező időszakban. A megyei alközpontok között Balmazújváros is szerepel. Az önkormányzat segítsége, a programok beérése és a fejlesztések garantálják,
hogy hosszú távon is vonzó marad, fejlődik a futball Balmazújvárosban, a projekt fenntartható marad.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Szakosztályvezető

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

291 819 Ft

58 364 Ft

4 202 194 Ft

Technikai vezető

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

321 001 Ft

70 620 Ft

4 699 455 Ft

Adminisztrátor

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

165 364 Ft

36 380 Ft

2 420 929 Ft

Létesítmény igazgató

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

321 001 Ft

70 620 Ft

4 699 455 Ft

Masszőr

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

243 183 Ft

53 500 Ft

3 560 199 Ft

Sportorvos

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

243 183 Ft

48 637 Ft

3 501 835 Ft

Vezetőedző

Edző

UEFA Pro

Normál

160

12

486 365 Ft

107 000 Ft

7 120 384 Ft

Pályaedző

Edző

UEFA B

Normál

160

12

291 819 Ft

64 200 Ft

4 272 230 Ft

Kapusedző

Edző

Kapusedző

EKHO

80

12

145 910 Ft

29 182 Ft

2 101 104 Ft

Erőnléti edző

Edző

Erőnléti
edző

EKHO

160

12

194 546 Ft

38 909 Ft

2 801 462 Ft

Mosónő1

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

80

12

48 865 Ft

9 676 Ft

702 492 Ft

Mosónő2

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

178 209 Ft

39 206 Ft

2 608 980 Ft

Pályakarbantartó

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

80

12

58 364 Ft

11 673 Ft

840 444 Ft

Udvaros

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

160

12

149 800 Ft

22 256 Ft

2 064 672 Ft

2000

168

3 139 429 Ft

660 224 Ft

45 595 834 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

Vezetőedző

120

Pályaedző

2130

Kapusedző

Beszerzés folyamatban...

Erőnléti edző

Beszerzés folyamatban...

Beszerzés folyamatban

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
22 450 741 Ft

2017-11-28 16:05

Ell. szerv. fiz. díj
231 451 Ft

Közreműködői díj
462 901 Ft

Teljes támogatás (Ft)
23 145 093 Ft

Önrész (Ft)
23 145 093 Ft

Elszámolandó összeg
46 058 735 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
46 290 186 Ft

6 / 29

be/SFPHPM01-17188/2017/MLSZ
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/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú

db

70

24 000 Ft

1 680 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

70

13 000 Ft

910 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

70

13 000 Ft

910 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág hosszú

db

35

13 000 Ft

455 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

35

38 000 Ft

1 330 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

35

38 000 Ft

1 330 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

70

50 000 Ft

3 500 000 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

35

45 000 Ft

1 575 000 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

35

38 000 Ft

1 330 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

35

110 000 Ft

3 850 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

35

14 000 Ft

490 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

40

3 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

4

11 000 Ft

44 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

db

4

60 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

70

9 500 Ft

665 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

20

43 000 Ft

860 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűkasza

db

2

250 000 Ft

500 000 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

3

50 000 Ft

150 000 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Sporteszköz

Biztonságos kapu 7,32x2,44 fix

db

2

1 352 550 Ft

2 705 100 Ft

Sporteszköz

Biztonságos kapu 7,32x2,44 gurítható

db

4

2 019 300 Ft

8 077 200 Ft
33 249 300 Ft

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

Indoklás

aláöltözet hosszú

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

edző póló

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

edző nadrág rövid

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

edző nadrág hosszú

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

edzőmelegítő

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

utazómelegítő

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

mérkőzésgarnitúra

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

széldzseki

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

esőkabát

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

utazókabát

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

sporttáska

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

2017-11-28 16:05
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

jelölőmez

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

kapusmez

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

kapusnadrág

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

kapuskesztyű

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

törölköző

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

labda

A felnőtt csapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és sportfelszereléseket.

fűkasza

A pályák megfelelő karbantartása érdekében 2 db nagy teljesítményű fűkaszát kívánunk beszerezni.

kiegészítők, tartozékok

A pályák, valamint a stadion nézőterének tisztítása érdekében 3 db lombszívó berendezést kívánunk beszerezni. A pályák esetében a levelek, és
egyéb szemét takarítása érdekében a stadion lelátói esetében pedig a nézők által otthagyott szemét takarítása érdekében.

kiegészítők, tartozékok

Ezen tétel egy gyepkivágó berendezés beszerzését jelenti. A mérkőzéseket követően kiszakított gyepdarabok, valamint az elhalt részek megfelelő
pótlása érdekében kívánjuk ezen berendezést beszerezni.

Biztonságos kapu 7,32x2,44 fix

A tervezett beszerzések között van 2 db fix Safegoal 7x2 méteres biztonságos kapu, a melléklet ajánlat szerint.

Biztonságos kapu 7,32x2,44
gurítható

A tervezett beszerzések között van 4 db gurítható Safegoal 7x2 méteres biztonságos kapu, a melléklet ajánlat szerint.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
23 060 546 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
237 738 Ft

Közreműködői díj
475 475 Ft

Teljes támogatás (Ft)
23 773 759 Ft

Önrész (Ft)
10 188 754 Ft

Elszámolandó összeg
33 724 775 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
33 962 513 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2017-11-28 16:05

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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)

Pályafelújítás

egyéb

2017-08-01

2017-09-15

2017-09-18

10 000 000 Ft

Pályainfrastr. bőv.

lelátó építése

2017-09-01

2017-10-31

2017-11-03

7 924 800 Ft

Pályainfrastr. bőv.

lelátó építése

2017-09-01

2017-10-31

2017-11-03

5 283 200 Ft

Pályainfrastr. bőv.

egyéb

2017-07-03

2017-08-31

2017-09-01

3 657 600 Ft

Pályainfrastr. bőv.

egyéb

2017-07-03

2017-08-31

2017-09-01

11 666 347 Ft

Pálya
világítás

egyéb

2017-08-01

2017-08-15

2017-08-16

15 000 000 Ft

53 531 947 Ft

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

Indoklás

egyéb

Az elmúlt téli időszakban tapasztalható hideg időjárás, és a nagyon kemény fagyok sajnos a pályák állapotán is meglátszik, a fű több helyen elhalt,
kisárgult.. A tervezett összegből az élőfüves pályák egyes területeinek fűcseréjét kívánjuk megvalósítani.

lelátó építése

A tervezett beruházás eredményeképpen a Böszörményi úti edzőcentrum területén az élőfüves nagypálya hosszanti oldalára kívánunk egy 300 fős
lelátót elhelyezni. A pálya mellé tervezett mobil lelátó építése még jobban szolgálná a sportélményt, valamint a sport- és egyéb rendezvények igényes
lebonyolítását tenné lehetővé.

lelátó építése

A tervezett beruházás eredményeképpen a Böszörményi úti edzőcentrum területén az élőfüves nagypálya kapu mögötti részére kívánunk egy 200 fős
lelátót elhelyezni. A pálya mellé tervezett mobil lelátó építése még jobban szolgálná a sportélményt, valamint a sport- és egyéb rendezvények igényes
lebonyolítását tenné lehetővé.

egyéb

A tervezett beruházás eredményeképpen a Sporttér utcai műfüves kispálya öntözőrendszerének vízgépészeti felújítása történik meg.

egyéb

A tervezett beruházás eredményeképpen a Centerpálya öntözőrendszerének vízgépészeti felújítása történik meg.

egyéb

A centerpálya 1200 lux nagyságú pályavilágítása megfelelően működik. A Hortobágyi Nemzeti Park azonban megkereste a Balmazújváros Sport Kft-t,
hogy a ’’Csillagos Égbolt Projekt’’ elvárásai szerint a reflektorok túl nagy fényszennyezést jelentenek a Nemzeti Park területén. Ennek értelmében
kérték, hogy minden reflektor elé kerüljön felszerelésre egy olyan kiegészítő, amely a reflektorok fényét a pálya felé irányítja, nem pedig az égbolt
felé. Ezek költsége került betervezésre ide.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

egyéb

Nagy f.p.

4060
Balmazújváros
Sporttér u.
5-7.

5179; 3309/1; 5223/1

Pályaméret

105x68

Saját

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

Egyéb

4060
Balmazújváros
Böszörményi
u.
96

3309/3

kapacitás(fő)

300

Saját

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

Egyéb

4060
Balmazújváros
Böszörményi
u.
96

3309/1

kapacitás(fő)

200

Saját

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb

Egyéb

4060
Balmazújváros
Sporttér u.
8

5223/1

Nem
releváns

2017-11-28 16:05
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2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb

Egyéb

4060
Balmazújváros
Sporttér u.
5-7.

5179

Nem
releváns

Pálya világítás

egyéb

Egyéb

4060
Balmazújváros
Sporttér u.
5-7.

5179

Lux

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Bérelt

1200

Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 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

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

2017/18 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.

37 132 646 Ft

382 650 Ft

749 738 Ft

38 265 035 Ft

16 399 301 Ft

54 281 685 Ft

54 664 335 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-11-28 16:05

10 / 29

be/SFPHPM01-17188/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

457377

KEREKES BALÁZS

BALMAZÚJVÁROSI FOOTBALL CLUB

2016.09.01.

15%

481264

ZSUPOS GÁBOR

BALMAZÚJVÁROSI FOOTBALL CLUB

2016.09.01.

15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-28 16:05

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-28 16:05
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-28 16:05

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-28 16:05

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-11-28 16:05

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi

0 Ft
Elvi támogatás
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0 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2017/18 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)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

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 összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-28 16:05

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Képzésben résztvevők száma (fő)

MLSZ Erőnléti edző tanfolyam

Oktatás várható költségei (Ft)

1

825 500 Ft
825 500 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
406 464 Ft

2017-11-28 16:05

Ell. szerv. fiz. díj
4 190 Ft

Közreműködői díj
8 381 Ft

Teljes támogatás (Ft)
419 036 Ft

Önrész (Ft)
419 036 Ft

Elszámolandó összeg
833 881 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
838 071 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-28 16:05

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft

19 / 29

be/SFPHPM01-17188/2017/MLSZ
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

462 901 Ft

462 902 Ft

231 451 Ft

694 352 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

475 475 Ft

475 475 Ft

237 738 Ft

713 213 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

749 738 Ft

765 523 Ft

382 650 Ft

1 132 388 Ft

Általános képzés

8 381 Ft

8 381 Ft

4 190 Ft

12 571 Ft

Összesen

1 696 495 Ft

2 552 524 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához kapcsolódó
tevékenységek költségeit tartalmazza, a ’’Személyi jellegű’’ jogcím tekintetében.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához kapcsolódó
tevékenységek költségeit tartalmazza, a ’’Tárgyi eszköz’’ (nem ingatlan) jogcím tekintetében.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához kapcsolódó
tevékenységek költségeit tartalmazza, a ’’Tárgyi eszköz’’ (ingatlan) jogcím tekintetében.

Általános képzés

A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához kapcsolódó
tevékenységek költségeit tartalmazza, az ’’Általános képzés’’ jogcím tekintetében.

2017-11-28 16:05
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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: Balmazújváros, 2017. 11. 28.

2017-11-28 16:05
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Nyilatkozat 2
Alulírott Póth Andrea (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 ingatlannyilvántartásba 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Balmazújváros, 2017. 11. 28.

2017-11-28 16:05
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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 Póth Andrea (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Balmazújváros Sport Kft. (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Balmazújváros Sport Kft. (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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport 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: Balmazújváros, 2017. 11. 28.

..........................................................
aláírás

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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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
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: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:18:10
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:
2017-04-26 11:18:21
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:
2017-04-26 11:18:31
Feltöltés / Megtekintés

(47 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:27:30
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:39:30

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:39:39
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 16:13:23
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 16:13:31
Feltöltés / Megtekintés

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: 5
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 15:11:56
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 15:12:22
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:
2017-10-26 16:11:54
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 16:11:13
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 16:10:58
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: 7
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 16:14:00
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 15:15:53

Kelt: Balmazújváros, 2017. 11. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Teljes szakember állomány

fő

0

10

10

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

4

4

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

40000

40000

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok
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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

22 450 741 Ft

231 451 Ft

462 901 Ft

23 145 093 Ft

23 145 093 Ft

46 058 735 Ft

46 290 186 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

60 193 192 Ft

620 388 Ft

1 225 213 Ft

62 038 794 Ft

26 588 055 Ft

88 006 460 Ft

88 626 848 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

23 060 546 Ft

237 738 Ft

475 475 Ft

23 773 759 Ft

10 188 754 Ft

33 724 775 Ft

33 962 513 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

37 132 646 Ft

382 650 Ft

749 738 Ft

38 265 035 Ft

16 399 301 Ft

54 281 685 Ft

54 664 335 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

406 464 Ft

4 190 Ft

8 381 Ft

419 036 Ft

419 036 Ft

833 881 Ft

838 071 Ft

- ebből általános képzés

406 464 Ft

4 190 Ft

8 381 Ft

419 036 Ft

419 036 Ft

833 881 Ft

838 071 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

83 050 397 Ft

856 029 Ft

1 696 495 Ft

85 602 923 Ft

50 152 184 Ft

134 899 076
Ft

135 755 105 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
15 000 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
47 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (39 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_lajosferenc_1493198301.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 11:18:21) 46e1b320cae2e40ac7a886b8e651ffe12f0137d6702172bf99d89823308d36dc
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
megvalositasreszletezese_1509027073.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-26 16:11:13) f5d228533c8b15ac54c032fa9225f4124e3acc6220d7a20015f274fcdcd67696
finanszirozas_utemezestablazat_17__1493377188.pdf (Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2017-04-28 12:59:48) 97374eaa2d19c035c6bc7565910b2db66d28493bd2bb5ecd81eff63f474f4cb2
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
megvalositasreszletezese_1509027058.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-26 16:10:58) f5d228533c8b15ac54c032fa9225f4124e3acc6220d7a20015f274fcdcd67696
letesitmenyhasznositasimodja_1493376438.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-28 12:47:18) 6f93e72e9f01e9c4e064ecad0539b716571fa2b92cb35ca265c263219a0e4cf1
De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )
deminimisnyilatkozat_alairt_1493375979.pdf (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2017-04-28 12:39:39) 8f325786eed297bcaf1695316081d528da4c4b13205f9d8997091d7e7874dc97
Egyéb dokumentumok
taroltcegkivonat-09-09-021503-_1509023767.pdf (Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2017-10-26 15:16:07) 0e01da272a09721e6a89686218dbbb7e50cfd35220b809f76e839b0287846cbb
alairasicimpeldany_pa_1509023780.pdf (Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2017-10-26 15:16:20) 8d5f85dc6a7dad7416a31f398f7f9f7cbf695b1c6cf8cae6c985c57a59289156
nyilatkozat_eronletiedzokepzes_1509027203.pdf (Hiánypótlás melléklet, 956 Kb, 2017-10-26 16:13:23) 4aa058e86f05c8532eb6a9860b34159244391e0d5fe21ec6b59255162193991f
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_alairt_1493375970.pdf (Szerkesztés alatt, 971 Kb, 2017-04-28 12:39:30) bb8f2b1ecf4a4fc62626fdff5cf70604bf8e7aaca2156e6c111e24bbf4d9ebed
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_bskft_1493198290.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-26 11:18:10) 9d63f3ee9438e457de6bde17c612fcb0e8c7a469e67a6c9f7dda5e0fa86100b8
(47 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolg.dij_bskft._1493375250.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-04-28 12:27:30) b17238abbbee389d34832f439de19812c8bed694c8bcf29faf93353fc4a6109d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztartozasmentesigazolas_bskft_1493198311.pdf (Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2017-04-26 11:18:31) ff8148055aa950ec917393f4511588dd919e152de17cdb0e02c98e2628bd6c99
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
igazolas_nemepitesiengedeylkotel_1509027114.pdf (Hiánypótlás melléklet, 763 Kb, 2017-10-26 16:11:54) 1d28d46351c1edcc6d23511be056bff305ac6c8c3651e0008aa6839b885ed9a2
egyebengedelyek_1493376421.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-28 12:47:01) 70bbdee8503268e5b31c841a52ffbdfaff59113d0ced6e1dd237b73e6d931d8e
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
igazolas_nemepitesiengedeylkotel_1509023542.pdf (Hiánypótlás melléklet, 763 Kb, 2017-10-26 15:12:22) 1d28d46351c1edcc6d23511be056bff305ac6c8c3651e0008aa6839b885ed9a2
egyebengedelyek_1493376414.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-28 12:46:54) 70bbdee8503268e5b31c841a52ffbdfaff59113d0ced6e1dd237b73e6d931d8e
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
hozzajarulonyilatkozat_1509023814.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-26 15:16:54) 734e5d4180d192488ff91a46242e82e4eac150adc9522c71d971c93db498236e
nyilatkozatepitesiberuhazasokhoz_1509023835.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-10-26 15:17:15) bab30b834e0d9c69e694e7268efa3bbb982dbc22e69ee4683c66fd149d3e14b2
nyilatkozat_hasznalatijogrol_1509027211.pdf (Hiánypótlás melléklet, 827 Kb, 2017-10-26 16:13:31) fddfb969c3309602a6e4e81e0e16f3eed8bc4f1aa82c9b26b7c575821d0b8a8c
egyuttmukodesimegallapodas_1493376318.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-28 12:45:18) b20c823f88e0c6c0d18ab341364104f3367b54a679e46f799120465cc6745c86
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
3309_1_1509023498.jpg (Hiánypótlás melléklet, 160 Kb, 2017-10-26 15:11:38) 46edc4cae5766664690ac4ce82dcbd899a261271b7d02f67fb64b0e14e55ab3b
3309_3_1509023502.jpg (Hiánypótlás melléklet, 155 Kb, 2017-10-26 15:11:42) 773a779b36a9b2eccba895e0600183bf77091ee66154b0aa1b7af679226e6615
5179_1509023511.jpg (Hiánypótlás melléklet, 164 Kb, 2017-10-26 15:11:51) 1f28b14d23538408ab48b176f01b01da6c6e867f9101b12c9fc45d63535d30d8
5223_1_1509023516.jpg (Hiánypótlás melléklet, 152 Kb, 2017-10-26 15:11:56) c2edada710c9f09aec9786aedbe9eaba990098b0115c9bc337f186bf513f3204
tulajdonilapok_1493376327.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 12:45:27) f1029b17b7b1da716276d8ae3e8b67fdbc418857be62ff8cdb47fab2b61f6e31
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat_lelato_bskft_1509023634.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-26 15:13:54) 7b0ed715666292aa3bdfbad06678af82ea51399cf0a9dcbdc13f75dd04114dec
ajanlat_safegoal_1509023688.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-26 15:14:48) e44523158a94625445887782541a34ae88ba0e619f2577a07a6d7c4980096fcc
arajanlatfenyterelo_1509023693.pdf (Hiánypótlás melléklet, 270 Kb, 2017-10-26 15:14:53) f030979baea95f03393d2610cb8d3ad974ad53aba4050161a41bb481843acb60
arajanlat_sporteszkoz_bskft_1509023702.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-26 15:15:02) 7d5cfa14ddeba228ca36f628b5b5b1cd4aa03cdf32b7b5319831586ef67a7768
arajanlat_vizgepeszet_1509023710.pdf (Hiánypótlás melléklet, 969 Kb, 2017-10-26 15:15:10) 8872935170306b283b2ef28066aae7e6f3c018c3339f5cbde2cfc9485f21db54
nyilatkozat_eronletiedzokepzes_1509027240.pdf (Hiánypótlás melléklet, 956 Kb, 2017-10-26 16:14:00) 4aa058e86f05c8532eb6a9860b34159244391e0d5fe21ec6b59255162193991f
ajanlat_biztonsagoskapu_1493375345.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 12:29:05) aa8b689db8c690210bad9987a09b98e4d8c1187c2f0a996ace07efbcce3eb39a
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras2017_1509023734.pdf (Hiánypótlás melléklet, 191 Kb, 2017-10-26 15:15:34) dbcc703c8a758ba069c55687cbc5b63e43a421476503034e0ff947c9f0cdedc0
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