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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kunszentmártoni Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve

KuTE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1021

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19866190-1-16

Bankszámlaszám

69800016-11041180-00000000

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

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Petróczkiné Gyarmati Tünde

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 70 455 76 56

pmilan@kozottunk.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
Kunszentmárton Kosárlabda
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Székhely
5440
Kunszentmárton
Kossuth Lajos út
40

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Egyesület szakosztálya
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

3,8 MFt

3,3 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,9 MFt

0,69 MFt

0,85 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

13,55 MFt

9,236 MFt

16 MFt

Egyéb támogatás

2,99 MFt

0,4 MFt

1 MFt

Összesen

21,24 MFt

13,626 MFt

21,85 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,37 MFt

3,48 MFt

4,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

13,154 MFt

5,799 MFt

8,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4,716 MFt

4,347 MFt

8,55 MFt

Összesen

21,24 MFt

13,626 MFt

21,85 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

5,6 MFt

6,3 MFt

8,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

8 332 433 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 553 933 Ft

0 Ft

Általános képzés

100 503 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-05-02 14:18
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Kunszentmártoni Torna Egylet 1922-ben alakult, a város legrégebbi és legnagyobb egyesülete. A klub székhelye a Dani Margit Sportcsarnok, sporttelepe az Érparti
városrészben található. A felnőtt együttes a Megyei I. osztályban szerepel. Ennek megfelelően az U19-es, U16-os, U14-es, U13-as, U11-es, U9-es és U7-es
csapataink is a megyei szakszövetség által szervezett bajnokságban szerepel. Egyesületünk célja, hogy városban rendszeres 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 mindennapjaikat, amely pozitív példát jelent számukra. A tehetséggondozás mellett
célunk, hogy minél több gyermeknek biztosítsunk rendszeres sportolási lehetőséget. Fontosnak tartjuk, hogy 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, fűnyíró traktort vásároltunk és 2015 tavaszán átadtuk a szépen felújított sportöltözőt. Saját erőből felújítottuk az edzőpályát, amit a gyerekek
őszre vehetnek birtokba.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A kunszentmártoni sporttelep ......m2 fekszik. Három labdarúgó pályánk van. Ahhoz, hogy a pályák fűminősége jó legyen nagyon sokat kell a pályákat locsolni. A 70es évek végén három kutat fúrtak. Az eltelt 45 év alatt két kutunk kiszáradt, jelenleg egy üzemel, de már az sem ad kellő víz mennyiséget. Szeretnénk egy kutat
fúratni és az öntözőrendszert kiépíteni. A sporttelep a város szélén található közvetlen a 45-ös út mellett. Több alkalommal tapasztaltuk, hogy hulladékot, szemetet
raktak le a sportpálya területén. Az utóbbi időben a vandalizmus is felütötte fejét. Az egyik pályánkon birkákat legeltettek. Nagyon nagy erőfeszítésünkbe kerül, hogy a
pályákat megfelelő színvonalon tudjuk tartani, vigyázzunk a rendre, tisztaságra. Szeretnénk a sporttelepen kiépíteni a biztonsági kerítést, hogy illetéktelenek ne
járhassanak be, az értékeink biztonságban legyenek.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 2016. július 01-től 2017. június 30-ig kerül megvalósításra, annak időtartama megegyezik a szakszövetség által kiírt bajnokságok és versenyrendszerek
időtartamával. A különböző korosztályok bajnoki mérkőzései és körzeti tornái a sorsolás, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun Szolnok Megyei
Igazgatósága által meghatározottak szerint kerülnek megrendezésre. Saját rendezésű tornák időpontjai: 2016. november közepe Márton napi, 2017 február Ptyi
Ferenc Emléktorna és Farsangkupa, 2017. márciusban Ovi-torna Nyári focitábor két turnusban: 2016. június utolsó két hete, és július első két hete. 20-25 kisgyerek
vesz részt a nyári tárborba, amit nem csak a gyerekek, de a szülők is nagyon szeretnek.

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
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés kapuval

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

2 894 900
Ft

Pályainfrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

4 203 700
Ft

Pályainfrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

4 721 552
Ft

11 820 152
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

biztonsági kerítés kapuval

A sporttelep a város szélén található közvetlen a 45-ös út mellett. Több alkalommal tapasztaltuk, hogy hulladékot, szemetet
raktak le a sportpálya területén. Az utóbbi időben a vandalizmus is felütötte fejét. Az egyik pályánkon birkákat legeltettek. Nagyon
nagy erőfeszítésünkbe kerül, hogy a pályákat megfelelő színvonalon tudjuk tartani, vigyázzunk a rendre, tisztaságra. Szeretnénk
a sporttelepen kiépíteni a biztonsági kerítést, hogy illetéktelenek ne járhassanak be, az értékeink biztonságban legyenek.

öntözőrendszer kiépítése

A kunszentmártoni sporttelep 10.4612m2 területen fekszik. Három labdarúgó pályánk van. Ahhoz, hogy a pályák fűminősége jó
legyen nagyon sokat kell a pályákat locsolni. A 70-es évek végén három kutat fúrtak. Az eltelt 45 év alatt két kutunk kiszáradt,
jelenleg egy üzemel, de már az sem ad kellő víz mennyiséget. Szeretnénk egy kutat fúratni és az öntözőrendszert kiépíteni. Az
öntöző rendszer kiépítését két tételben rögzítettük fel, egyik a kút fúrása, a másik az öntöző rendszer kiépítése. Ha nem találunk
támogatót, csak a kút fúrásának összegére, akkor az öntözőrendszer kiépítését a pályázat hosszabbításával szeretnénk
megoldani.

öntözőrendszer kiépítése

Az öntöző rendszer kiépítését két tételben rögzítettük fel, egyik a kút fúrása, a másik az öntöző rendszer kiépítése. Ha nem
találunk támogatót, csak a kút fúrásának összegére, akkor az öntözőrendszer kiépítését a pályázat hosszabbításával szeretnénk
megoldani.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés kapuval

Egyéb

5440
Kunszentmárton
Érparti
sporttelep
0

2407/1

Egyéb

Pályainfrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Egyéb

5440
Kunszentmárton
Érparti
sporttelep
0

2407/1

Egyéb

Pályainfrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Egyéb

5440
Kunszentmárton
Érparti
sporttelep
0

2407/1

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

2016-05-02 14:18

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.
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Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016-05-02 14:18
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

8 249 109 Ft

83 324 Ft

0 Ft

8 332 433 Ft

3 571 043
Ft

11 820 152 Ft

11 903 476 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U14

KUNSZENTMÁRTON U14

10

egyéb ffi UP torna

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

KUNSZENTMÁRTONI TE U16

20

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U19

KUNSZENTMÁRTONI TE U19

19

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

19

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

18

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

23

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

13

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 14:18

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 14:18

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 14:18

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-05-02 14:18

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-05-02 14:18

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

síp

db

4

3 000 Ft

12 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs félgömb labda

db

6

40 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

ugrókötél (SPARTAN csapágyazott)

db

12

2 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

bója, lyukacsos, 40 cm (nyitott)

db

24

1 400 Ft

33 600 Ft

Sporteszköz

kordinációs rúd

db

12

2 900 Ft

34 800 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

2

9 000 Ft

18 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

reakció labda (kapusoknak)

db

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

csom

2

170 000 Ft

340 000 Ft

2016/17 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

fásli

db

10

500 Ft

5 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

összecsukható alum. hordágy

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft

Gyógyszer

medicina táska felszerelés

db

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

fertőtlenítő

db

5

1 000 Ft

5 000 Ft

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

Kategória

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Dani Margit Sportcsarnok

Sportcsarnok

4 000 Ft

17

5

340 000 Ft

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző
Iskola

Egyéb

1 500 Ft

10

5

75 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Dani Margit
Sportcsarnok

Hét utánpótlás csapatunk van, akiknek a téli felkészülését és teremtornák lebonyolítását itt végezzük. Most kevesebb időt szeretnénk
a sportcsarnokban lenni, mert elkészült a műfüves pályánk, szeretnénk ha a legnagyobb használók az egyesületünk lenne.

Kunszentmártoni
Gimnázium és
Szakképző Iskola

A kisebb létszámú csapatokat a helyi szakközépiskola tornatermében szeretnénk felkészíteni a téli időszakban.

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

UEFA B

Normál

80

10

110 000 Ft

30 800 Ft

1 408 000 Ft

Edző

TANC-1430-01272

Normál

90

10

90 000 Ft

25 200 Ft

1 152 000 Ft

Edző

TANC-1430-01274

Normál

70

10

80 000 Ft

22 400 Ft

1 024 000 Ft

Edző

MLSZ Grassroots C

Normál

40

10

40 000 Ft

11 200 Ft

512 000 Ft

Egyéb

szertáros-gondnok

Normál

40

12

32 000 Ft

8 960 Ft

491 520 Ft

2016-05-02 14:18
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
szertáros-gondnok

Indoklás
Hét utánpótlás csapatunk van, a felszerelések mosása a sporteszközök karbantartása és kiadása, a sportlétesítmény
tisztántartása és az épület környezetének rendezettsége a feladata.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

UEFA B

UEFA B

U19

6

15

UEFA B

UEFA B

U11

6

15

TANC-1430-01272

MLSZ Grassroots
C

U16

6

15

TANC-1430-01274

MLSZ Grassroots
C

U7

3

15

TANC-1430-01274

MLSZ Grassroots
C

U9

4

20

2016-05-02 14:18
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m
MLSZ Grassroots C

2016-05-02 14:18

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

MLSZ Grassroots
C

Foglalkoztatott
korosztály
U13

Edzésidő
(óra/hét)
6

Foglalkoztatott gyerekek
száma
15
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

755 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

259 800 Ft

Személyszállítási költségek

1 650 000 Ft

Nevezési költségek

150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

415 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 587 520 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 317 720 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 478 394 Ft

75 539 Ft

0 Ft

7 553 933 Ft

839 326 Ft

8 317 720 Ft

8 393 259 Ft

2016-05-02 14:18
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

UEFA "B" továbbképzés

1

100 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

1

100 000 Ft
200 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

99 497 Ft

1 005 Ft

0 Ft

100 503 Ft

100 503 Ft

200 000 Ft

201 005 Ft

2016-05-02 14:18
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-02 14:18
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-05-02 14:18

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kunszentmárton, 2016. 05. 02.

2016-05-02 14:18
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Nyilatkozat 2
Alulírott Varga Lajos (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Kunszentmárton, 2016. 05. 02.
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be/SFP-12035/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:08:53
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:
2016-04-24 19:33:20
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:
2016-04-26 21:47:01
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:08:36
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 13:40:43
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:32:24
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 11:45:41
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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 14:09:55
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:
2016-05-02 13:42:07
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 13:42:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-24 20:31:08
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 09:51:02

Kelt: Kunszentmárton, 2016. 05. 02.
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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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

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

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

8 249 109 Ft

83 324 Ft

0 Ft

8 332 433 Ft

3 571 043 Ft

11 820 152 Ft

11 903 476 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

8 249 109 Ft

83 324 Ft

0 Ft

8 332 433 Ft

3 571 043 Ft

11 820 152 Ft

11 903 476 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 478 394 Ft

75 539 Ft

0 Ft

7 553 933 Ft

839 326 Ft

8 317 720 Ft

8 393 259 Ft

Képzés

99 497 Ft

1 005 Ft

0 Ft

100 503 Ft

100 503 Ft

200 000 Ft

201 005 Ft

- ebből általános képzés

99 497 Ft

1 005 Ft

0 Ft

100 503 Ft

100 503 Ft

200 000 Ft

201 005 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

15 827 000 Ft

159 868 Ft

0 Ft

15 986 869 Ft

4 510 872 Ft

20 337 872 Ft

20 497 740 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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be/SFP-12035/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (22 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)
alairasicimpeldanyszabo_1461519167.pdf (Szerkesztés alatt, 552 Kb, 2016-04-24 19:32:47)
41ea3dba199c64eb6ac6d53459121d1f8f78c51897898cb322a4babc687fdaf7
alairasicimpeldanyvarga_1461519200.pdf (Szerkesztés alatt, 547 Kb, 2016-04-24 19:33:20)
1c6ff51ad3c0f2d56ea14d28c95cbf7feed2ea2f52963abb8144c00ec57af0c8
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
forrasosszetetel_1462189327.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2016-05-02 13:42:07)
bdb15db67ca296d8efa970586cd03919e9e5a1761490b5024f81b86cd638ce92
kepviselotestuletihatarozat_1461923222.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2016-04-29 11:47:02)
02cadf5be193da1f8f1407eea328f2af1b51cf244ff804edc2e4581488714c27
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
aletesitmenyhasznositasimodjak_1462189356.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-05-02 13:42:36)
b89145cf7a6446f9633ec5f8c9df422142c02de0398891ee23a46e04ab8c665f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1462183733.pdf (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2016-05-02 12:08:53)
13836669105205043ab29d88bcc579506059e5aa292b97bf29771c663771c91a
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazolasigazgatasiszolg.dij_1461700044.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-26 21:47:24)
9ef22fec8ce47a423093af91861944bab461338f8ce17327b597974f197ca40f
igazgatasi_szolg._dij2_1462183716.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 12:08:36)
3552f3ff0541194675d7e87e55c33c44e0e7fe8c2a563bbd306911a330d76859
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesseg_1461700021.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2016-04-26 21:47:01)
8ca1791f6da5da376047757501a36db9fb1a08ce5792fd1cd95e7cd5145eb07a
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
engedelykotelestevekenyseg_1462190995.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2016-05-02 14:09:55)
63aec66213b01973693a0d32a509c7b800633732480e94a665b412cd9e3040ca
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
muszakigazolasa_1461923141.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-29 11:45:41) 171ad9ca81f1e5c5bf9ff778201215803ff5e9f2672c9e8ddc74453ea0eb5860
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
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1462189243.pdf (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2016-05-02 13:40:43)
6865c676db8563dea95ea4a808ee598911114a90612210761a60f5fa740b5d50
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1461922344.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2016-04-29 11:32:24) 5c9e750b7af9674ceac4b7d21015c60e8d6584abcb5e2ef5cc96c95bb9ded244
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
kunszentmartonfocipalyaontozoara_1461522528.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2016-04-24 20:28:48)
e40bcb1df49b663d4523291888c786d69ace6088f97dc473c6e847ca5ed4f4c2
arajanlatkunszentmarton_kut_1461522648.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-24 20:30:48)
b161a3abba8992195564beb9ffcd09003e1a341c3bea8874e4ed0353a5cf14e0
arajanlatkeriteskute_1461522668.pdf (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2016-04-24 20:31:08)
6eb912bfec3a1fa0b591958c194ea408397c4f186fbe68c0d1e26bb52218100b
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
ctrl_proc_1461700178.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2016-04-26 21:49:38) dac52f3b80d5ec31581be4d5ca41654bb8d792b5a75680104014d9a8773df542
rotor_i25_1461700202.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2016-04-26 21:50:02) ba684052eb310de9647bcb4ddf594e699d43ec6e93417a72a4bda9f492511aae
sensor_rainclik_1461700218.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-26 21:50:18) 6742e6be3c76b38bd0020ffd5488021bc50fb7b9636671d00041bbb759e26bf7
sensor_solarsync_1461700226.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2016-04-26 21:50:26)
370da34b1762e3bf87cceed412735993d2c8ca95321d6c65c911c685592b41d2
valve_pgv_1461700238.pdf (Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2016-04-26 21:50:38) 6afd6e8dca30f5d469ee0284d7ab3469adf6552d5f6b9e37cab6f839888ad096
keritesmuszakitartalom_1462175462.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2016-05-02 09:51:02)
3f8631f1ae04ea8cb6846a53cb76e5cff2b223b17b2472fa2ed2a71d7419e05a
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