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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kunszentmártoni Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve

KuTE

Gazdálkodási formakód

521

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

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

1021

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

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

Egyéb UP

Adószám

19866190-1-16

Bankszámlaszám

69800016-11041180-00000000

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 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

5440

Város

Kunszentmárton

Közterület neve

Kossuth Lajos

Közterület jellege

út

Házszám

40

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

5441

Város

Kunszentmárton

Közterület neve

Pf

Közterület jellege

Válasszon

Házszám

8

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 226 01 82

Fax

Honlap

www.kunszentfoci.hu

E-mail cím

kute@kunszentfoci.hu

E-mail cím

lajos.varga@martinsteel.eu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Varga Lajos

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 226 01 82
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Petróczkiné Gyarmati Tünde

E-mail cím

+36 70 455 76 56

pmilan@kozottunk.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

Érparti sporttelep

Nagy f.p.

5440
Kunszentmárton
Érparti sporttelep
0

2407/1

106x69

Egyéb

140

0 Ft

12

Dani Margit Sportcsarnok

Egyéb

5440
Kunszentmárton
Kossuth Lajos út
40

1507

20x40

Bérelt

9

4 000 Ft

5

Széchenyi Általános Iskola

Kicsi
mf.p.

5440
Kunszentmárton
Széchenyi ltp
0

1165/12

20x40

Egyéb

10

0 Ft

12

Karcagi Szakképzési Centrum
Kunszentmártoni Szakközép Iskola

Egyéb

5440
Kunszentmárton
Kossuth Lajos út
37

1511

20x40

Bérelt

9

1 500 Ft

5
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Igénybe vett
hónapok száma

Megj.
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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

3,3 MFt

4 MFt

3,8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,69 MFt

0,85 MFt

0,85 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

9,236 MFt

16 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

0,4 MFt

1 MFt

1,2 MFt

Összesen

13,626 MFt

21,85 MFt

20,85 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,48 MFt

4,6 MFt

4,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5,799 MFt

8,7 MFt

8,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4,347 MFt

8,55 MFt

7,75 MFt

Összesen

13,626 MFt

21,85 MFt

20,85 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

98 691 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

8 005 557 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 437 923 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 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
A kunszentmártoni Torna Egylet 1922-ben alakult, a város legrégebbi és legnagyobb egyesülete. A klub székhelyi a Dani Margit Soportcsarnok. A sporttelep az Érparti városrészben található.
A felnőtt együttes a megyei I. osztályben szerepel. Ennek megfelelően az U 19-es, U 16-os, U 14-es, U 13-as, U 11-es U 9-es és az U 7-es csapataink is a megyei szakszövetség által
szervezett bajnokságban szerepel. Egyesületünk célja, hogy a városban sportolási és versenyeztetési lehetőséget biztosítson tagjai számára, és a szakszövetség által kiírt minden
bajnokságban csapatot tudjon indítani. A versenyeztetés mellett a tömegsportra is nagy hangsúlyt fektetünk, fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok olyan közösségben töltsék mundennapjaikat,
amely pozitív példát jelent számunkra. A tehetséggondozás mellett célunk, hogy minél több gyermeknek biztosítsunk rendszeres sportolási lehetőséget. Fontosnak tartjuk, hogy a város és
tiszazug lakói értesüljenek egyesületünk tevékenységéről, eredményeiről. Az elmúlt években a TAO támogatásoknak köszönhetően jelentős infrastruktuális fejlesztéseket hajtottunk végre. A
center pálya belső korlátját felújítottuk, 2015 tavaszán átadtuk a szépen felújított sportöltözőt, 2016 tavaszán pedig a nézőtéri lelátót újjítottuk fel, hogy látogatóink minél jobb körülmények
között nézhessék bajnoki mérkőzéseinket. Saját erőből újítottuk fel az edőpályánkat, amit a Bozsik programokon már használunk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2017/2018 évi pályázatunkban 1 db Szaniterkonténerre szeretnénk pályázni. A konténerre nagy szükségünk lenne. A szaniterkonténert az Érparti Sporttelepre szeretnénk, hogy
rendezvények alkalmával megoldott legyen a mellékhelyiség használata, idegenek ne járjanak be a főépületbe. A mellékhelyiségek kiépítése az egyesületek licenc megszerzésének is feltétele.
Szeretnénk pályázni a center pálya élőfűvének felújítására és a C pálya labdafogó hálójának kialakítására. 1 pár kaput vettünk, mert a center pályán lévő kapu nem felel meg az előírásoknak.
A kapu elhelyezésével azonban nagyobb felületen sérül a gyepszőnyeg, valamint a kapu előtti részt is füvesíteni kell, ami évek óta hiányzik. Szintén az elmúlt évben egy helyi vállalkozó
segítségével az egyesület elkészítette a C pályát, ami szükséges volt a Bozsik tornák lebonyolítása miatt. Erre a pályára labdafogó háló kiépítését tervezzük, mert a kapu mögötti részen erdő
található és csak ezzel a beruházással tudjuk a pályát lehitelesíteni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 2017. július 1-től 2018. július 30-ig kerül megvalósításra, annak időtartama megegyezik a szakszövetség által kiírt bajnokságok és versenyrendszerek időtartamával.

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 stratégiájával azonosulva az elmúlt időszakban évről-évre fejlesztettük sporttelepünket. A biztonsági beruházásokat (belső korlát, játékos kijáró)elkészítettük. A
sportöltözőt felújítottuk, visszaállítottuk az eredeti állapotát, így négy öltözőnk lett. Ősszel felújítottuk az edzőpályánkat, így három jó minőségű sportpályával rendelkezünk. Az elmúlt időszak
sportfejlesztési programja igazi sikert jelentett számunkra, hisz a sporttelep majd nem teljes egészében megújult, de a legfontosabb célunk az utánpótlás fejlesztés további folytatása. Az új
gyerekek bevonására, toborzására kialakult rendszerünk van, a környékbeli iskolákkal szoros kapcsolatot ápolunk és ők küldik a tehetségesebb gyerekeket egyesületünkbe .Járási központ
révén egyre nagyobb körzetben toborozzuk a labdarúgás iránt érdeklődő gyerekeket. Szerencsére egyre jobb hírünk van a térségben. Felkészülési időben számos tornát szervezünk a
környékbeli iskoláknak, ahol kiválasztjuk a tehetséges kisgyerekeket. A szakszövetségi stratégiához kapcsolódva továbbra is a legfontosabb célkitűzésünk a tömegbázis kiszélesítése, a
regisztrált játékosok létszámának növelése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Egyre kevesebb gyermek focizik rendszeresen, a mozgástól való elfordulás jellemzi napjainkat. Az aktív sportolást szeretnénk népszerűsíteni a város lakossága, de elősorban a gyerekek
körében. Fontosnak érezzük, és célként tűzzük magunk elé, hogy növekedjen a gyermekek sportolásra fordított ideje, ezáltal előtérbe kerüljön az egészséges életmód. Ha sikerül a
gyermekekkel megszerettetni a labdarúgást, pozitívan tudjuk befolyásolni a személyiség fejlődésüket is. Elterelhetjük figyelmüket olyan káros dolgokról, mint a kábítószer. Az a gyermek aki
rendszeresen sportol, az kevesebbet néz tévét, ritkábban ül le a számítógép elé. Minél több kisgyermek kerül a futball vérkeringésébe, annál több edzőre, játékvezetőre is szükség lesz. Ha
rendezetten, tervszerűen zajlanak az egyesületek mindennapjai, akkor a tehetséges támogatók nagyságrendje is emelkedhet. Reményeink szerint a beruházások eredményeképpen
növekedni fog a hazai mérkőzések nézőszáma, amely magasabb bevételt eredményez. Az infrastruktúra fejlesztéssel jobb körülmények között edzhetnek a fiatalok, és így nem kényszerülnek
más egyesületek, vagy akár más város egyesületeibe járni. Az elvándorlás alacsonyabb szintre szorítható.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-09-05 07:55

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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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)

Informatikai beruházás

kamera

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Informatikai beruházás

fényképezőgép

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft
140 000 Ft

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

Indoklás

kamera

Szeretnénk a mérkőzéseket felvenni, hogy az utánpótlás csapatok vissza tudják nézni a lejátszott mérkőzéseket, tudjanak a hibákból tanulni és egyegy jó játék további inspirációt adjon nekik.

fényképezőgép

Minél több fényképet szeretnénk készíteni, a mérkőzésekről, az összejövetelekről és minden érdekes pillanatról, ami az egyesület életében történik.
Ezeket a épeket szeretnénk a helyi újságban közzé tenni, hogy mindenki még jobban megismerhesse az egyesületünk munkáját és életét.

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
97 704 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
987 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
98 691 Ft

Önrész (Ft)
42 296 Ft

Elszámolandó összeg
140 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
140 987 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

2017-09-05 07:55

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

élőfüves nagypálya felújítása

2017-11-30

2018-03-31

2018-04-01

1 520 190 Ft

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

2017-07-01

2018-06-30

2018-06-30

2 476 500 Ft

Pályainfrastr. bőv.

egyéb

2017-07-01

2018-06-30

2018-06-30

1 218 000 Ft

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása

2017-07-01

2018-06-30

2018-06-30

3 126 276 Ft

Pályainfrastr. bőv.

egyéb

2017-07-01

2018-06-30

2018-06-30

3 015 488 Ft

11 356 454 Ft

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

Indoklás

élőfüves nagypálya felújítása

Az utánpótlás és a felnőtt csapatok ugyanazt az egy pályát használják edzésekre és mérkőzésekre. A sportpálya minőségének megőrzése, javítása
érdekében gyepfelújítást,beleértve 200m2 kikopott gyepszőnyeg teljes cseréjét kell végrehajtani a sportpályán: Preventív permetezés
gombabetegségekre Lélegeztetés, levegőztetés Kvarchomokkiszórás Lyuggatás-perforálás Topdressing Műtrágyázás Felülvetés az egész pályán
Gyepcsere a kikopott felületeken (kb. 200m2)

egyéb épület építése

Szaniter konténer vásárlás. Szaniter konténerre nagy szükségünk lenne. A szaniter konténert az Érparti Sporttelepre szeretnénk, hogy rendezvények
alkalmával megoldott legyen a mellékhelyiség használata, idegenek ne járjanak be a főépületbe. A mellékhelyiség kiépítése az egyesületek licenc
megszerzésének feltétele.

egyéb

Az élőfüves edzőpályához szükséges a labdafogó háló tartószerkezettel. Ez a pálya erdő területtel van körülvéve, ezért fontos, hogy a labda az
edzések alkalmával ne repüljön át az erdőbe, ahol aztán a sűrű aljzatban nem lehet megtalálni. Az edzőpályát szeretnénk hitelesíteni,amihez a
labdafogó elkészítése szükséges.

öltöző felújítása

Öltöző felújítást a Széchenyi ltp műfüves pályájához szeretnénk. Az öltözőkben zajlik mind a hazai, mind a vendég csapatok és játékosaik edzésre,
mérkőzésre való felkészülése. Az öltözők és a hozzátartozó mosdók, toalettek megfelelő állapota és higiéniája alapvető követelmény mindenki
számára. Ezen feltételek biztosítása miatt szükséges ezen beruházás számunkra.

egyéb

A játékosok, játékvezetők, és kispadon ülők biztonságának szempontjából kötelességünk elkülönítenünk őket a hazai és vendég szurkolóktól
egyaránt. A biztonsági feltételek teljes megléte érdekében egy pályakörüli korlát megfelelően szolgálja a mérkőzés szereplőinek és a kilátogatók
érdekeit is.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p.

5440
Kunszentmárton
Érparti
sporttelep
0

2407/1

Pályaméret

106x69

Egyéb

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

5440
Kunszentmárton
Érparti
sporttelep
0

2407/1

m2

6

Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb

Egyéb

5440
Kunszentmárton
Érparti
sporttelep
0

2407/1

Nem
releváns

60

Egyéb

Öltöző felújítása

öltöző felújítása

Öltöző

5440
Kunszentmárton
Széchenyi ltp
1

1165/12

m2

19

Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb

Nagy f.p.

5440
Kunszentmárton
Érparti
sporttelep
0

2407/1

Nem
releváns

320

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

2017-09-05 07:55

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

8 / 28

be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

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.

7 925 501 Ft

80 056 Ft

0 Ft

8 005 557 Ft

3 430 953 Ft

11 356 454 Ft

11 436 510 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-09-05 07:55
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be/SFPHPM01-17035/2017/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

U9

Kunszentmártoni Torna Egylet U9

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

Kunszentmártoni Torna Egylet U7

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

KUNSZENTMÁRTONI TE U19

15

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

KUNSZENTMÁRTONI TE U16

15

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U14

KUTE U14

10

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

Kunszentmártoni Torna Egylet U13

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Kunszentmártoni Torna Egylet U11

18

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-09-05 07:55
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be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
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

2017-09-05 07:55
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be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
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

2017-09-05 07:55

Versenyző neve
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be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
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

2017-09-05 07:55

Versenyző neve
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be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
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

2017-09-05 07:55

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
Férfi
Kunszentmártoni Torna Egylet U9 (N)

U9

20 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Kunszentmártoni Torna Egylet U7 (N)

U7

15 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

KUNSZENTMÁRTONI TE U19 (N)

U19

15 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

KUNSZENTMÁRTONI TE U16 (N)

U16

15 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

KUTE U14 (N)

U14

10 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Kunszentmártoni Torna Egylet U13 (N)

U13

15 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Kunszentmártoni Torna Egylet U11 (N)

U11

18 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

8 000 000 Ft

Férfi

8 000 000 Ft

Elvi támogatás

2017-09-05 07:55

8 000 000 Ft
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be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labda

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

45

12 000 Ft

540 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

4

4 800 Ft

19 200 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

16

13 500 Ft

216 000 Ft

Sportfelszerelés

utazó táska felszerelésnek (kicsi)

db

2

8 000 Ft

16 000 Ft

Sportfelszerelés

utazótáska felszerelésnek (nagy)

db

3

10 000 Ft

30 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

sportkrém

db

10

3 990 Ft

39 900 Ft

Gyógyszer

izomlazító

db

10

3 990 Ft

39 900 Ft

Gyógyszer

jégzselé

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

nicoflex krém

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

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)

Karcagi Szakképzési Centrum

Egyéb

1 500 Ft

9

5

67 500 Ft

Dani Margit Sportcsarnok

Sportcsarnok

4 500 Ft

10

5

225 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Karcagi Szakképzési
Centrum

A szakközépiskola tornatermét használjuk kisebb létszámú csapataink téli felkészülésének.

Dani Margit
Sportcsarnok

Hét utánpótlás csaptunk van, akiknek a téli felkészülését és teremtornák lebonyolítását itt végezzük. Egyre kevesebb időt szeretnénk zárt teremben lenni, hogy
minél jobban ki tudjuk használni a műfüves pályánkat.

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)

Edző

3617

EKHO

60

10

61 000 Ft

12 200 Ft

732 000 Ft

Edző

TANC-1272

EKHO

120

10

90 000 Ft

18 000 Ft

1 080 000 Ft

Edző

TANC-1274

EKHO

100

10

80 000 Ft

16 000 Ft

960 000 Ft

Edző

TKC-1002

EKHO

80

10

61 000 Ft

12 200 Ft

732 000 Ft

Edző

TANC-1930

EKHO

40

10

32 000 Ft

6 400 Ft

384 000 Ft

Egyéb

szertáros-gondnok

Normál

40

12

32 000 Ft

7 040 Ft

468 480 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
szertáros-gondnok

2017-09-05 07:55

Indoklás
Hét utánpótlás csapatunk van, felszerelések mosása a sporteszközök karbantartása és kiadása, a sportlétesítmény tisztántartása és az épület
környezetének rendezettsége a feladata.
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

3617

UEFA B

U11

6

18

TANC-1272

MLSZ Grassroots C

U16

6

15

TANC-1272

MLSZ Grassroots C

U19

6

15

TKC-1002

MLSZ C

U13

6

14

TANC-1274

MLSZ Grassroots C

U7

3

15

TANC-1274

MLSZ Grassroots C

U9

4

p

5

C

be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-09-05 07:55

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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be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
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

2017-09-05 07:55

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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be/SFPHPM01-17035/2017/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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-09-05 07:55

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Nyilatkozat 2
Alulírott Varga Lajos (hivatalos képviselő n

eg

be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
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 Varga Lajos (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kunszentmártoni Torna Egylet (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kunszentmártoni Torna Egylet (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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Kunszentmárton, 2017. 09. 05.

..........................................................
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:
2017-04-27 15:28:20
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 17:27:10
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:
2017-04-24 17:30:40
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 15:28:49
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 14:20:58

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-08-30 16:48:40
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-01 12:06:54
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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-08-25 13:47:38
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-31 12:31:59
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-01 12:10:24
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-01 12:10:59
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-01 12:03:20
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2017-08-31 12:35:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:
2017-09-04 22:11:51

Az elvK

5

be/SFPHPM01-17035/2017/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A kérelemhez tartozó mellékletek (44 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)
alairasicimpeldanyvarga_1493047622.pdf (Szerkesztés alatt, 547 Kb, 2017-04-24 17:27:02) 1c6ff51ad3c0f2d56ea14d28c95cbf7feed2ea2f52963abb8144c00ec57af0c8
alairasicimpeldanyszabo_1493047630.pdf (Szerkesztés alatt, 552 Kb, 2017-04-24 17:27:10) 41ea3dba199c64eb6ac6d53459121d1f8f78c51897898cb322a4babc687fdaf7
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
beruhazasfinanszirozasiterveesf_1504260659.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-09-01 12:10:59) 12dfafecc84bbc748dc1b1bca23193979511d1f92313213fa909d716b96d3240
forrasosszetetel_1493381644.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-04-28 14:14:04) 12dfafecc84bbc748dc1b1bca23193979511d1f92313213fa909d716b96d3240
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1493383296.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2017-04-28 14:41:36) c3cc79af7bb6ddfdc2e7d9527f7c065c2f63a67f3e68355060d553669bb9358c
letesitmenyhasznositasimodja_1504260200.pdf (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2017-09-01 12:03:20) c3cc79af7bb6ddfdc2e7d9527f7c065c2f63a67f3e68355060d553669bb9358c
Egyéb dokumentumok
hianypotlashoz_1504104520.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-08-30 16:48:40) dfe4ec91749d14f9b361ae3343996223d937f2b7ba83ef968051b08dff184ab2
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493382058.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2017-04-28 14:20:58) c6650404117bb174842db8657dd999eed5fab8eb5ee5fa4eebc1dd3d1113afa4
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1493299700.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2017-04-27 15:28:20) c2274701369385a6e8de6fdd535848cf970b2310e0556cb8f26916a9d9abdc90
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolg.dij_1493299729.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-27 15:28:49) 66b4dfe213b3733c587804088267a8c3630dd28dffd89fdec5ae18d76fa866c1
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztartozasmentesseg_1493047840.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-04-24 17:30:40) 6ab019e4306201763b1449684d38fdad21f96ef284ad37c781be53b0acac5867
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
engedelykotelestevekenyseg_1493300542.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-27 15:42:22) bebd8bb4c969179aaa8f29e80f89e2e118019328491e67f1584cfa3f9828bb2e
engedelykotelestevekenyseg_1504260624.pdf (Hiánypótlás melléklet, 23 Kb, 2017-09-01 12:10:24) bebd8bb4c969179aaa8f29e80f89e2e118019328491e67f1584cfa3f9828bb2e
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_nem_epitesiengedely-kotele_1504175489.pdf (Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2017-08-31 12:31:29) e6246f477ab7ad6515c1ef22a57a115df0f4bcee96f43e6afa2358e75641c379
igazolas_nem_epritesiengedely_kotel_1504175519.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2017-08-31 12:31:59) 92743e3fa2d9ba67697c0d843f1b33eb99a6327cd45136bd5db4e13d2b121107
engedelykotelestevekenyseg_1493381839.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-28 14:17:19) bebd8bb4c969179aaa8f29e80f89e2e118019328491e67f1584cfa3f9828bb2e
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
tulajdonosihozzajarulas_1504260414.pdf (Hiánypótlás melléklet, 68 Kb, 2017-09-01 12:06:54) 49c74d1754d9024e20265129cba661b18ca78ff5971538545e9d29bf7518cc33
tulajdonosihozzajarulas_1493381758.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2017-04-28 14:15:58) 1a108d22466f7890ba0e54f4c6624224a195189965c1e795fc3896eef43809ed
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_2407_1_1503661658.pdf (Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2017-08-25 13:47:38) 1b6557f5475e4d8245c6ab77d7c524677ba6f7b53c3ee288a2136c014917fede
kunszentmarton_2407_1_1493299437.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2017-04-27 15:23:57)
tulajdonilap_1165_12_1493376867.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2017-04-28 12:54:27) b98d6abcd44988828f196db804d62882cdd244fca8cd1ba52ea4693de13078cf
tulajdonilap_1165_12_1502613024.pdf (Hiánypótlás melléklet, 51 Kb, 2017-08-13 10:30:24) 5a66c88249411ed18bc878c621afefaaba77fcb4ed8c927fe1609b131e6a3704
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
reszletes_koltsegvetes_oltozo_1504175744.pdf (Hiánypótlás melléklet, 454 Kb, 2017-08-31 12:35:44) 8479d47bf3b5e1ce0fecb7a7999e6bb7c38ba9439cdd2825328f7881a51321c0
mobilkordon_1493576070.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-30 20:14:30) 5c33cbf51f347ced0f54a085a312acf0992625fd513673dbb6ad8e5902ce2fc2
mobilkordonarral1_1493577606.jpg (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2017-04-30 20:40:06) 101ecab6d8f3c0565c83385858237af4657a416ccc4b1f15d2c2c28f095c4a37
oltozofelujitasarajanlat_1493577714.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-30 20:41:54) 330f37edde55360bf0ab97fbb2994f21d27596c73479ad4dac3e140a07601f9a
oltozofelujitasarajanlatvillamos_1493577730.pdf (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2017-04-30 20:42:10) 469568a5ea10f1945af62a3c9d7cbbacb8dffccc18c1855eac1b2dc71af18e92
labdafogohalotartooszlop_1493578924.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2017-04-30 21:02:04) 72ac9a5c961cd9d7bb100e4ebc608e07f535622dc998a3d3773b21de36805289
szaniterkontener_1493579022.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2017-04-30 21:03:42) 1d0c848e1233df5da187e8fef2c7ae61f27db6c7b7bac3338d565cdaacd3aa7f
szaniterkonternermuszakileiras_1493579074.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2017-04-30 21:04:34) b64a2515348a08c008f7dec87bbe6ab6010e71e4edeb04b99e92c54b71fccd4d
arajanlatelofuvespalyafelujitas_1493579324.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-30 21:08:44) f6c895deabd3bbc21ad6f9751978e62f974fe699dd927ba6118d9d9fa1115ea6
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
mobilkordon1_1504555209.jpg (Hiánypótlás melléklet, 288 Kb, 2017-09-04 22:00:09) 101ecab6d8f3c0565c83385858237af4657a416ccc4b1f15d2c2c28f095c4a37
vazrajz_oltozo_felujitas_1504555284.pdf (Hiánypótlás melléklet, 568 Kb, 2017-09-04 22:01:24) 288b0bdc62029c6a868b52c378558270eae52dc19eacd5ee3440a0d478dcae7c
oltozofelujitasmuszakitartalma_1504555499.pdf (Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2017-09-04 22:04:59) 376268474d14cfb874e444548893696cdad6a0e6c246d16f699762fee3c36970
labdafogohalotartooszlop_1504555621.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2017-09-04 22:07:01) 72ac9a5c961cd9d7bb100e4ebc608e07f535622dc998a3d3773b21de36805289
szaniterkonternermuszakileiras_1504555835.pdf (Hiánypótlás melléklet, 464 Kb, 2017-09-04 22:10:35) b64a2515348a08c008f7dec87bbe6ab6010e71e4edeb04b99e92c54b71fccd4d
elofuvespalyafelujitasmuszakita_1504555911.pdf (Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2017-09-04 22:11:51) d6bd94b1730edbfb99ce9d22ab6182e26355e2420f6aa56c8ebdccf1b19baf13
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mobilkordonarral1_1493578275.jpg (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2017-04-30 20:51:15) 101ecab6d8f3c0565c83385858237af4657a416ccc4b1f15d2c2c28f095c4a37
oltozofelujitasarajanlat_1493578354.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-30 20:52:34) 330f37edde55360bf0ab97fbb2994f21d27596c73479ad4dac3e140a07601f9a
oltozofelujitasvazrajz_1493578487.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2017-04-30 20:54:47) 94f8918efe0f84e3d7f564416783f4c6f4cca4fdd3794eaaed043d6b47e26560
oltozo_modrajz_1493578524.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2017-04-30 20:55:24) 0051c192e3dad98abe20df4621475e75122b1b386bc2e7f20151487437673278
labdafogohalotartooszlop_1493578953.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2017-04-30 21:02:33) 72ac9a5c961cd9d7bb100e4ebc608e07f535622dc998a3d3773b21de36805289
szaniterkonternermuszakileiras_1493579164.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2017-04-30 21:06:04) b64a2515348a08c008f7dec87bbe6ab6010e71e4edeb04b99e92c54b71fccd4d
elofuvespalyafelujitasmuszakita_1493579355.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2017-04-30 21:09:15) d6bd94b1730edbfb99ce9d22ab6182e26355e2420f6aa56c8ebdccf1b19baf13
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