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Dány Községi Sportkör
Dány
Zsámboki utca utca 15
2118

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Dány Községi Sportkör kérelmező (székhelye: 2118 Dány Zsámboki utca utca 15. , adószáma:
19831325-1-13, képviselője: Nyári Jánosné) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak
költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:

Közvetlen
támogatás
összege

Támogatás jogcíme

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

12 175 235 Ft

251 036 Ft

125 518 Ft

12 551 789 Ft

5 379 338 Ft

17 805 609 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

4 600 490 Ft

94 855 Ft

47 428 Ft

4 742 773 Ft

526 975 Ft

5 222 320 Ft

Általános képzéssel
összefüggő feladatok

22 158 Ft

457 Ft

228 Ft

22 843 Ft

22 843 Ft

45 458 Ft

Összesen:

16 797 883 Ft

346 348 Ft

173 174 Ft

17 317 405 Ft

5 929 156 Ft

23 073 387 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

öntözőrendszer kiépítése

Pálya-infrastr. bőv.

5 755 945 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

pályavilágítás kiépítése

Pálya fűtve/világítva

5 821 633 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

engedélyezési terv

Tervezési díj

107 252 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

egyéb helyiség felújítása

Öltözőép. épít./bőv./felúj.

350 358 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

biztonsági kamerarendszer (beépített)

Biztonsági beruházás

516 601 Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen:

12 551 789 Ft
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Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A Kérelmező 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.04.29. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2016.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2016/17-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.
A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
A(z) önjáró öntözőkocsi megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) mészhidrát pályavonalazáshoz (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek
minősül;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 698 527 Ft támogatási összeggel 0 Ft összegre
csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
A(z) labdafogó háló tartószerkezettel (beépített) megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem
támogatja;
A(z) riasztórendszer (beépített) megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) kispadok beépítéssel megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) füvesítés megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) bejárati kapu cseréje megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 1 358 958 Ft támogatási összeggel 12 551 789 Ft
összegre csökkentettem.
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A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:
Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 4 742 773 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes
aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 10 495
901 Ft támogatási összeggel csökkentettem.
Tájékoztatjuk, hogy az MLSZ Elnöksége által elfogadott 25/2014 (02.11.) számú határozata, valamint a pályázatban lévő nyilatkozat alapján, amelyik
sportszervezet a vállalt növekményét neki felróható okból nem teljesíti, illetve a már meglévő, továbbá az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatait az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indítja el, vagy azt nem fejezi be, úgy az ezen csapatokra jutó
támogatási összeggel a 2016/17-es bajnoki évben a jóváhagyható utánpótlás- nevelési feladatok és személyi jellegű ráfordítások jogcímek
támogatási összege csökkentésre kerül.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását
Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2016.11.17.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Dány Községi Sportkör
2. Irattár
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be/SFPHPM01-11106/2016/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dány Községi Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve

Dány KSK

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1245

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19831325-1-13

Bankszámlaszám

65900217-13107334-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2118

Város

Dány

Közterület neve

Zsámboki utca

Közterület jellege

utca

Házszám

15

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2118

Város

Dány

Közterület neve

Zsámboki utca

Közterület jellege

utca

Házszám

15

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 446 74 88

Fax

-

Honlap

www.danyksk.hu

E-mail cím

toth.dani3@freemail.hu

E-mail cím

toth.dani3@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Nyári Jánosné

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 614 63 11

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tóth Dániel

+36 30 446 74 88

E-mail cím
toth.dani3@freemail.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

2016-11-17 16:56

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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be/SFPHPM01-11106/2016/MLSZ
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

5 MFt

5 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

9 MFt

7,5 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

3 MFt

0 MFt

Összesen

15 MFt

16,5 MFt

15 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3 MFt

2 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

2 MFt

3 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

7 MFt

6 MFt

7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

13 MFt

12 MFt

14 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

6 MFt

6 MFt

6 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

2016-11-17 16:56
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be/SFPHPM01-11106/2016/MLSZ
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)

12 551 789 Ft

251 036 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

15 238 674 Ft

304 773 Ft

Általános képzés

22 843 Ft

457 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-17 16:56

3 / 27

be/SFPHPM01-11106/2016/MLSZ
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 Dány Községi Sportkör jelenleg 6 labdarúgó csapatot versenyeztet bajnoki rendszerben, Bozsik tornákon (U7, U9, U11, U13, U19, felnőtt). Felnőtt és U19-es
csapatunk a Pest megyei II. osztályban szerepel. A 4 legfiatalabb korosztályunk Boszik tornákon vesz részt. Sportkörünk a 6 csapaton belül közel 80 főnek nyújt
sportolási lehetőséget. 2016. szeptemberétől már U14-es csapatot is indítunk bajnokság keretén belül. A sportinfrastruktúra fejlesztésre szorul, az öltözőépület
felújítása és a biztonsági kerítés építése befejeződött ugyan, de a labdarúgó füves pályánkra és a földes edzőpályánkra ráférne egy nagyobb felújítás. A lelátónk is
megújul június 30-ig. Tervezzük a korszerű villanyvilágítás kiépítését, hogy sötétedés után is megfelelően tudjanak készülni a csapataink. Új öntözőrendszer
kiépítéséhez új kutat kell fúrnunk. a másik pályánk öntözését önjáró öntözőkocsikkal oldanánk meg. A labdafogó hálónkat a nagy igénybevétel szinte teljesen
tönkretette, így ennek cseréje is megérett. Kamerarendszer és riasztórendszer kiépítése is indokolt, mivel a biztonsági kerítés sem riasztja vissza a betolakodókat.
Szükség van 4 db 2*1 méteres labdarúgó kapura a kisebb korosztályoknak. A cserepadok külső borítását is meg szeretnénk valósítani, hiszen azok csak félkész
állapotban vannak. Az öltözőépület kazánhelyiségének bejárati nyílásának megnagyobbítása szükséges, hogy a fűnyíró traktort biztonságos helyen tudjuk tárolni.
minden méretű labdarúgó kapura hálókat szeretnénk venni.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Tárgyi eszköz: A TAO támogatások beérkezésétől és az időjárási körülményektől függően folyamatosan. Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése 2016. júliustól
folyamatosan. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. szeptember – 2017. június Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett
ideje: 2017. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2016. december – 2017. június Edzőtáborozás tervezett ideje: Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2017. januártól 2017. júniusig folyamatosan

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 Dány Községi Sportkör jelenleg 6 labdarúgó csapatot versenyeztet bajnoki rendszerben, Bozsik tornákon (U7, U9, U11, U13, U19, felnőtt). Felnőtt és U19-es
csapatunk a Pest megyei II. osztályban szerepel. A 4 legfiatalabb korosztályunk Boszik tornákon vesz részt. Sportkörünk a 6 csapaton belül közel 80 főnek nyújt
sportolási lehetőséget. 2016. szeptemberétől már U14-es csapatot is indítunk bajnokság keretén belül. Sportkörünkben próbáljuk a lányokat is a labdarúgás felé
terelni. Jelenleg 3 leány labdarúgónk van. A sportinfrastruktúra fejlesztésre szorul, az öltözőépület felújítása és a biztonsági kerítés építése befejeződött ugyan, de a
labdarúgó füves pályánkra és a földes edzőpályánkra ráférne egy nagyobb felújítás. A lelátónk is megújul június 30-ig. Tervezzük a korszerű villanyvilágítás
kiépítését, hogy sötétedés után is megfelelően tudjanak készülni a csapataink. Új öntözőrendszer kiépítéséhez új kutat kell fúrnunk. a másik pályánk öntözését önjáró
öntözőkocsikkal oldanánk meg. A labdafogó hálónkat a nagy igénybevétel szinte teljesen tönkretette, így ennek cseréje is megérett. Kamerarendszer és
riasztórendszer kiépítése is indokolt, mivel a biztonsági kerítés sem riasztja vissza a betolakodókat Már óvodás kortól is elkezdtük a gyerekek toborzását. Tárgyi
feltételeink lényegesen javultak a korábbi TAO pályázatoknak köszönhetően. Mivel a Dány KSK jelenleg a legnagyobb sporttal foglalkozó civil szervezet, szinte az
egyetlen. Jelenleg csak labdarúgó szakosztály működik. Törekszünk az általános iskolával is szoros együttműködést kialakítani. 2016. őszén részt kívánunk venni az
Intézményi Bozsik Programban is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az öltözőépület felújítás befejeződött. A felújítás vonzóbbá teheti a sportolást. A külső biztonsági kerítés megépítése is befejeződött, amivel remélhetőleg
elkerülhetőek lesznek a különböző rongálások, lopások. A kamerarendszer kiépítése is ezt szolgálná. Az utánpótlás-nevelés reményeink szerint magasabb
színvonalon működhet tovább, hiszen a szakképzett edzők célirányosabban tudnak foglalkozni a gyerekekkel. A sporteszköz, sportruházat beszerzés javít a gyerekek
labdarúgásról kialakított képén is. Az ovifoci beindításával minél több gyereket megszerettetnénk a labdarúgással, ami végigkísérné életüket. Az egyesületünk nagy
hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, szeretnénk, ha a nálunk sportoló gyerekek megfelelő körülmények között sportolhatnának, ezért főleg felszerelések és
sporteszközök beszerzését tervezzük a TAO pályázat adta lehetőség segítségével. Vonzóbbá tennénk így a környék fiataljai számára a labdarúgást, ha megfelelő
feltételek mellett edzhetnének és a szakmai munka elvégzéséhez ideális mennyiségű sportszer állna rendelkezésünkre.

2016-11-17 16:56
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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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be/SFPHPM01-11106/2016/MLSZ
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

2016-11-17 16:56
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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)

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2017-03-01

2017-06-20

2017-06-28

8 050 100
Ft

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás kiépítése

2017-03-01

2017-06-20

2017-06-28

8 141 970
Ft

Tervezési díj

engedélyezési terv

2017-03-01

2017-06-20

2017-06-28

150 000 Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb helyiség felújítása

2017-03-01

2017-06-20

2017-06-28

490 000 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

2017-03-01

2017-06-20

2017-06-28

722 503 Ft

17 554 573
Ft

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

Indoklás

öntözőrendszer kiépítése

A pálya locsolása jelenleg elég időigényes, mivel a locsolótömlőt és a locsolófejeket állandóan mozgatni kell. Meccs idejére le kell
szedni, utána visszahelyezni. Erre viszont nincs meg a szükséges személy feltétel.

pályavilágítás kiépítése

A jelenlegi kezdetleges villanyvilágítással sajnos nem lehet minőségi edzésmunkát végezni a pályán, ráadásul csak a pálya egyik
felét tudjuk használni.

engedélyezési terv

Az öltözőépület kazánhelyisége ajtónyílásának megnagyobbításához az építési engedélyezési terv elkészítése.

egyéb helyiség felújítása

Öltözőépület kazánhelyisége ajtónyílásának megnagyobbítása, nyílászáró cseréje, azért, hogy a fűnyíró traktorral be tudjunk állni
az öltözőépület helyiségébe

biztonsági kamerarendszer
(beépített)

Védhetőbbé szeretnénk tenni a sporttelepet a "betolakodóktól".

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Pályainfrastr. bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p.

2118
Dány
Zsámboki
út
15

295/hrsz.

Bérelt

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás
kiépítése

Nagy f.p.

2118
Dány
Zsámboki
út
15

295/hrsz.

Bérelt

Tervezési díj

engedélyezési
terv

Öltöző

2118
Dány
Zsámboki
út
15

296/2. hrsz.

Bérelt

2016-11-17 16:56

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb helyiség
felújítása

Öltöző

2118
Dány
Zsámboki
út
15

296/2. hrsz.

Bérelt

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kamerarendszer
(beépített)

Öltöző

2118
Dány
Zsámboki
út
15

296/2. hrsz.

Bérelt

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2016/17 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.

12 175 235 Ft

125 518 Ft

251 036 Ft

12 551 789 Ft

5 379 338
Ft

17 805 609 Ft

17 931 127 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-17 16:56
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

Dány KSK U19

15

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

5

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

5

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

14

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

15

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U14

Csapat neve
Dány KSK U14

Létszám
15

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

egyéb ffi UP bajnokság

Státusz
Inaktív

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

2016-11-17 16:56

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

2016-11-17 16:56

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

U11

Dány KSK U11 futsal

9

futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

U13

Dány KSK U13 futsal

15

futsal UP torna

Aktív

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

2016-11-17 16:56

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

2016-11-17 16:56

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

12 / 27

be/SFPHPM01-11106/2016/MLSZ
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

2016-11-17 16:56

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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

sportszár

db

174

1 200 Ft

208 800 Ft

Sportfelszerelés

kapus szett (mez, nadrág, kesztyű) (Egyedi)

szett

8

20 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

labda 3-as (Egyedi)

db

10

5 900 Ft

59 000 Ft

Sporteszköz

labda 4-es (Egyedi)

db

30

5 900 Ft

177 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

30

8 500 Ft

255 000 Ft

Sporteszköz

futsal labda 3-as (Egyedi)

db

10

4 900 Ft

49 000 Ft

Sporteszköz

futsal labda 4-es (Egyedi)

db

10

5 900 Ft

59 000 Ft

Sportfelszerelés

hosszú ujjú mezgarnitúra (U19), 2 féle
(Egyedi)

db

40

9 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet (felső, alsó) (Egyedi)

db

58

18 000 Ft

1 044 000 Ft

Sportfelszerelés

edzésgarnitúra (Egyedi)

szett

30

11 000 Ft

330 000 Ft

Sportfelszerelés

edzősapka címerrel (Egyedi)

db

58

4 500 Ft

261 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

58

17 000 Ft

986 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

58

14 000 Ft

812 000 Ft

Sportfelszerelés

hosszú ujjú mezgarnitúra (U14), 2 féle
(Egyedi)

db

30

8 500 Ft

255 000 Ft

Sportfelszerelés

mezgarnitúra Bozsik korosztályoknak
(Egyedi)

szett

43

8 500 Ft

365 500 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

174

3 000 Ft

522 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

db

58

3 900 Ft

226 200 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

58

18 000 Ft

1 044 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

pár

2

12 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

pár

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

pár

2

32 000 Ft

64 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

pár

2

55 000 Ft

110 000 Ft

Sporteszköz

szögletzászló

szett

1

22 000 Ft

22 000 Ft

Sporteszköz

összecsukható 2x1 méteres kapu (Egyedi)

pár

2

18 000 Ft

36 000 Ft

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

Megnevezés

2016-11-17 16:56

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
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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)

Dány KSK sportpálya

Műfüves pálya

2 300 Ft

40

12

1 104 000 Ft

Tornaterem

Egyéb

2 500 Ft

32

3

240 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Dány KSK sportpálya

A sportpályán edzünk és játsszuk a mérkőzéseinket is.

Tornaterem

A téli felkészülést nagyrészt a tornateremben végezzük.

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

8024

Normál

50

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

Edző

8024

Normál

50

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

Edző

3653

Normál

40

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

Edző

3653

Normál

40

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

Edző

3653

Normál

40

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

Edző

TANC1514-01763

Normál

50

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

Egyéb

Utánpótlás technikai
vezető

Normál

70

12

60 000 Ft

16 800 Ft

921 600 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Utánpótlás technikai vezető

Indoklás
Az utánpótlás csapataink koordinálása, adminisztrációs feladatok ellátása.

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

8024

MLSZ D

U9

3

5

8024

MLSZ D

U13

3

10

3653

UEFA B

U14

3

11

3653

UEFA B

U7

3

5

3653

UEFA B

U19

3

14

TANC1514-01763

MLSZ Grassroots
C

U11

3

13

2016-11-17 16:56
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

7 469 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

900 000 Ft

Nevezési költségek

60 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 344 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

150 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 451 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

16 474 700 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)

14 781 514 Ft

152 387 Ft

304 773 Ft

15 238 674 Ft

1 693 186 Ft

16 779 473 Ft

16 931 860 Ft

2016-11-17 16:56
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

MLSZ Grassroots "C"

1

Oktatás várható költségei (Ft)
45 000 Ft
45 000 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)

22 157 Ft

228 Ft

457 Ft

22 843 Ft

22 843 Ft

45 457 Ft

45 685 Ft

2016-11-17 16:56
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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

2016-11-17 16:56
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

251 036 Ft

251 036 Ft

125 518 Ft

376 554 Ft

Utánpótlás-nevelés

304 773 Ft

304 773 Ft

152 387 Ft

457 160 Ft

Általános képzés

457 Ft

457 Ft

228 Ft

685 Ft

Összesen

556 266 Ft

834 399 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Általános képzé
s

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Dány, 2016. 11. 17.

2016-11-17 16:56
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Nyilatkozat 2
Alulírott Nyári Jánosné (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: Dány, 2016. 11. 17.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:20:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:20:32
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:
2016-04-28 23:20:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 23:20:39
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2016-10-12 10:49:09
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-10-12 10:43:46
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:30:38
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:24:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-10-12 10:40:58
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:
2016-04-29 14:31:10
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:31:27
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:31:18
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: 5
Utolsó feltöltés:
2016-10-12 10:52:36
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:27:44
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Kelt: Dány, 2016. 11. 17.
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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

12 175 235 Ft

125 518 Ft

251 036 Ft

12 551 789 Ft

5 379 338 Ft

17 805 609 Ft

17 931 127 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 175 235 Ft

125 518 Ft

251 036 Ft

12 551 789 Ft

5 379 338 Ft

17 805 609 Ft

17 931 127 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

14 781 514 Ft

152 387 Ft

304 773 Ft

15 238 674 Ft

1 693 186 Ft

16 779 473 Ft

16 931 860 Ft

Képzés

22 157 Ft

228 Ft

457 Ft

22 843 Ft

22 843 Ft

45 457 Ft

45 685 Ft

- ebből általános képzés

22 157 Ft

228 Ft

457 Ft

22 843 Ft

22 843 Ft

45 457 Ft

45 685 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

26 978 906 Ft

278 133 Ft

556 266 Ft

27 813 306 Ft

7 095 367 Ft

34 630 539 Ft

34 908 672 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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A kérelemhez tartozó mellékletek (38 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)
danyksk_alairasi_1461878432.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-28 23:20:32)
65bb65fb1bedcb34a5b4513f34e34773757da3eb170c4a7d4cbdd58baa219135
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
_1461933087.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 14:31:27) 0135e4f89e4c28bc9b91b24abdde9c8f913d355692315becf14c5a8ef29d87ee
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
_1461933078.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 14:31:18) 0135e4f89e4c28bc9b91b24abdde9c8f913d355692315becf14c5a8ef29d87ee
Egyéb dokumentumok
danyksk_nyilatkozattorzsvagyonrol_1476261546.pdf (Hiánypótlás melléklet, 19 Kb, 2016-10-12 10:39:06)
c79dee1682e1899cd6f62995dbceb5f6c5df9ff336954529fa60a5fa8b5f8437
danyksk_alairolapzaradekolt_1476262026.pdf (Hiánypótlás melléklet, 352 Kb, 2016-10-12 10:47:06)
71a2fa8291a323c5ca08a198be2c57b7e363ceb0ebbe32cd441619039b506b37
danyksk_alaprajz_metszetek_terveze_1476262031.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2016-10-12 10:47:11)
532577476e42ca0c64fd47173b4b32bda7040273129d8f1d64d2c52e048f50d4
danyksk_allapot_felmeresi_terv_ala_1476262035.pdf (Hiánypótlás melléklet, 238 Kb, 2016-10-12 10:47:15)
50d6274fcb6e5e79d21df208fec6659e8513e96d2cece90dddadba223dc4611f
danyksk_arajanlattervezes_1476262039.pdf (Hiánypótlás melléklet, 40 Kb, 2016-10-12 10:47:19)
fab3280797de1ec6cd4e78b012099a8d46d6ced646c3181e060feb4a104b8906
danyksk_helyszinrajzzaradekolt_1476262096.pdf (Hiánypótlás melléklet, 172 Kb, 2016-10-12 10:48:16)
6a643d2b440b77440a304e5d659c777d94f47ea8f9d71e489d14aa08eb38e867
danyksk_homlokzatok_tervezettzara_1476262103.pdf (Hiánypótlás melléklet, 227 Kb, 2016-10-12 10:48:23)
05f846e5a9caf7e907e62f8eb81ef21d055cac2bfb78d744fd78f0c747d987b1
danyksk_bovitettarajanlatvillany_1476262112.pdf (Hiánypótlás melléklet, 403 Kb, 2016-10-12 10:48:32)
6cf711cba9306aafdc30c5c5b6a821a24d833a2397071e8cd237540e7b620391
danyksk_egyebhelyisegkoltsegvete_1476262138.pdf (Hiánypótlás melléklet, 599 Kb, 2016-10-12 10:48:58)
ed74254f073ab65830408e8c730cd1a96dedaae866bbaa4e36fb6b344937e079
danyksk_teteleskoltsegvetesdg_1476262149.pdf (Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2016-10-12 10:49:09)
55520dd606c2274e010b19a9a87e458d571d8a00d43bed2481dc8dcd8bec203c
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
danyksk_birosagi_1461878426.pdf (Szerkesztés alatt, 569 Kb, 2016-04-28 23:20:26)
3c702b0b11316a1aae5016d50abf822e363347d03c6659c637d7be2b7814c4e3
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
danyksk_atutalasi_1461878439.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-28 23:20:39)
ee5eeafa48526528ce1396bd21435277fd25a2531a294b3b79961c3a0314d1c6
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
danyksk_nav0_1461878436.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-28 23:20:36) bec325333349e6fb1cc3a2047f781fde2819a3c7aca2dec64ff65a7eecdeb813
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
_1461933070.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 14:31:10) 0135e4f89e4c28bc9b91b24abdde9c8f913d355692315becf14c5a8ef29d87ee
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
danyksk_jogeroshatarozat593_spor_1476261618.pdf (Hiánypótlás melléklet, 384 Kb, 2016-10-12 10:40:18)
9e358133655fd2c67c809b6d8c66bb9f4e601b63734b177f98c78dc03d7abb3b
danyksk_javitotthatarozat593_spo_1476261629.pdf (Hiánypótlás melléklet, 302 Kb, 2016-10-12 10:40:29)
c50220b3216e655b5130251b5fb36ef60d82ff0473755c24648b6bdf4d2665aa
danyksk_jogeroreemeles593_sportk_1476261637.pdf (Hiánypótlás melléklet, 246 Kb, 2016-10-12 10:40:37)
8a795fe50b7f4aec5d794e31b7e97f56cf43e3431212f73f9f3d5b397bb0c7e4
danyksk_jogeroshatarozat_1476261658.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-12 10:40:58)
30359d64b5dfde8543e5b7ffb205e3c34404f11f8788d7060458e89336904a02
_1461933062.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 14:31:02) 0135e4f89e4c28bc9b91b24abdde9c8f913d355692315becf14c5a8ef29d87ee
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
_1461933038.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 14:30:38) 0135e4f89e4c28bc9b91b24abdde9c8f913d355692315becf14c5a8ef29d87ee
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
danyksk_tulajdonilap295_hrsz._1461932686.jpg (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-29 14:24:46)
15d71bc5782f0797ad4566b943283c6a9ac6eeedb0423bbb4eae50b9fe2516c4
danyksk_tulajdonilap296_1hrsz._1461932687.jpg (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2016-04-29 14:24:47)
b87c8bdc440ab42b003ddadfcdbb0e65c05f9918bec0837ef6e81de229bf9f50
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danyksk_tulajdonilap296_2hrsz._1461932689.jpg (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2016-04-29 14:24:49)
724143cc796ba869967e7cd10b1fb95cec52558cfbf4135efbebdaa7b08c0353
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
danyksk_tulajdonosihozzajarulasj_1476261464.pdf (Hiánypótlás melléklet, 29 Kb, 2016-10-12 10:37:44)
2f9146b051847e3319e1e6cc6fe39a80610f7aef194ac97e5f6d4fbf58037b00
danyksk_kepviselo-testuletihataro_1476261826.pdf (Hiánypótlás melléklet, 30 Kb, 2016-10-12 10:43:46)
a51245812d71a8f929a3c92321a1d7caf1f3c39c16d8db3a6fc5ec0759c13a3e
_1461933033.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 14:30:33) 0135e4f89e4c28bc9b91b24abdde9c8f913d355692315becf14c5a8ef29d87ee
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
_1476262356.pdf (Hiánypótlás melléklet, 21 Kb, 2016-10-12 10:52:36) 0135e4f89e4c28bc9b91b24abdde9c8f913d355692315becf14c5a8ef29d87ee
danyksk_54fejestervezetvegleges_1461932817.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2016-04-29 14:26:57)
787ae9a959c57287e4709dc2c557675cb1e72d5227d367cc63fbb5fd8da1746c
danyksk_kutfurasarajanlat_1461932823.pdf (Szerkesztés alatt, 967 Kb, 2016-04-29 14:27:03)
d395add7361f6c0f1e48cb03813f7ac47e4b7f53c377f4c135bded77f9a644e7
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