
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Községi Sportegyesület Tarján

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tarján KSE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  19890658-1-11

Bankszámlaszám  63200250-11014038-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2831  Helység  Tarján

Út / utca  Rákóczi út  Házszám  34

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2831  Helység  Tarján

Út / utca  Rákóczi út  Házszám  34

Telefon  +36 30 944 63 93  Fax  -

Honlap  www.tarjanse.hu  E-mail cím  strabi23@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Straubinger András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 944 63 93  E-mail cím  strabi23@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Straubinger András +36 30 944 63 93 strabi23@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény
neve

Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Tarjáni
Sportcsarnok

Tarján Község
Önkormányzata

Tarján Község ÖnkormányzataTarján Község
Önkormányzata

10 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1956-08-02

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1956-08-06

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 16 MFt 13 MFt 18 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 19 MFt 16 MFt 21,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 1 MFt 1 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 5 MFt 6 MFt 6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 3 MFt 6 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 4 MFt 4 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)

7 137 001 Ft 142 740 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 816 968 Ft 136 339 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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:

1958-ban Bogár Bulcsú testnevelőtanár szervezte meg a kézilabda játékot Tarjánban, az egyesület neve Tarján S.E, színe zöld-fehér. A fő célkitűzés akkor is és ma
is a község sportéletének irányítása és a kézilabda sportág megszerettetése. 1960-ban hivatalosan is megalakul az egyesület. A sportegyesületben mindenki
ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végzi feladatait. A jogi ügyeket dr. Martin Mihály, az adózási és adminisztrációs feladatokat Huj Ferencné végzi. A legnagyobb
anyagi támogatást a Tarjáni Önkormányzat nyújtja az edzőterem biztosításával, illetve pénzbeli és szállítási támogatással. 2001-ig a csapatok szabadtéren játszottak.
A felnőtt férficsapat a megyei bajnokságban nyolc alkalommal lett aranyérmes, és három éven keresztül szerepelt az NB II osztályban. Sokszor elmaradt azonban az
NB II-ben való szereplés a megfelelő fedett létesítmény biztosításának hiánya miatt. Jelenleg már korszerű sportcsarnokban zajlanak a meccsek. Itt, a tarjáni
Sportcsarnokban kerül minden évben megrendezésre az egyesület által szervezett Tarján Kupa. külföldi kapcsolatok Az alábbi városok kézilabdacsapataival tart
kapcsolatot az egyesület: Dunaszerdahely, Nové-Zámky, Pozsony, Staufenberg, Gerlingen, Ditzingen, Zufenhausen, West-Wien, Gansendorf, St. Pölten, Stockerau.
Ezen kívül iraki kuvaiti, egyesült arab emirátusok-beli, algír és egyiptomi kézilabdacsapatokkal is megmérkőztek már játékosaink. 

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

A Tarjáni Városi Sportcsarnok festését, meszelését szeretnénk elvégezni, egészségügyi festés a célunk. Ezen felül a födém hőszigetelését tervezzük a magas fűtési
költségek csökkentése miatt van erre szükség. A csarnok küzdőterén a sportburkolat megkopott, régi, nagyon csúszós, így balesetveszélyes is, ennek cseréjét
tervezzük megvalósítani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Beruházás tervezett ideje: 2015 nyara. Sporteszközök, felszerelések beszerzési ideje folyamatos. Gyógyszerek beszerzési ideje folyamatos. Személyszállítási
költségek tervezett kifizetésének ideje folyamatos. Pályabérlet kifizetése 2015/2016-os TAO évben folyamatos. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program
szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A finanszírozás érdekében több támogatót kívánunk bevonni a programba. Minőségi
munka érdekében felszerelés, sporteszköz beszerzés a cél. . Az egyesület kommunikációja érdekében rendszeresen megjelennek rólunk újság cikkek a helyi
lapokban. Utánpótlás-nevelés területén főbb céljaink: a jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, jelenlegi létszámának növelése. Iskolás korban minél több
gyermek bevonása a kézilabdázásba. A tehetségek felismerése, kiválasztása. Minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos egészségügyi
gondozás. A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben. Az egyesületeknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó sportszakemberek. Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A gazdasági válság hatására a vállalkozói támogatók köre is folyamatosan csökkent. Az önkormányzatok többsége eladósodott. Azt reméljük a pályázat tárgyát
képező támogatási lehetőségtől, hogy biztosítja a pénzügyi hátteret munkánkhoz. Ezt a támogatást már ki fogják egészíteni a támogatók annyi pénzzel, amennyi az
önrész biztosításához szükséges. Együtt megoldani a feladatot. Ez a cél, ezért kell és ezért szeretnénk dolgozni. Nem feladni és engedni elveszni a sok tehetséges
gyermeket, fiatalt. Az a sportoló, aki napi egy – két testnevelési órán, sportszakkörön aktívan részt vesz, kiben kialakul a küzdeni akarás és tudás, edződik teste-lelke,
jóval ritkábban fog megbetegedni, nem fog hiányozni az iskolából, munkából. Ennek gazdasági hatásai mellett emocionális értékei is vannak. Az önbizalom,
kreativitás, empátia mérhetően fejlettebb lesz. Kockázatként az aggódás jelentkezik, hogy az ország gazdasági helyzete, a költségvetés hiánya miatt ne legyen
szükség a program leállítására sem most az elején, sem pedig a későbbi évek során. Ennek a támogatási lehetőségnek az igénybevétele kisebb hegyeket mozgat
meg, gyorsított tempóban lábra állhat a mi egyesületünk is, de a program leállása visszavonhatatlan következményekkel járhat. Napjainkra az állami
sportfinanszírozás oly mértékig csökkent, hogy az általános- és középiskolák tanulói akkor sem vehetik igénybe a szakemberek munkáját, a sportintézmények
szolgáltatásait, ha egyébként generálódna erre igényük. Eltunyulnak, a heti egy-két testnevelési órán felül nem áll módjukban szervezetten sportolni, mert nincs pénz
sem a szakemberek díjazására, sem pedig az intézmények ingyenes biztosítására. Az önkéntes szabadidős sporttevékenységekkel szemben mérhetetlenül sok,
vonzó egyéb elfoglaltság (internet, számítógépes játékok) kívánkozik és megfelelő marketing, pénz hiányában a fiatalok ezeket a tevékenységeket választják. Ez
semmiképpen sem tartható, hiszen az átlagos testtömeg növekedésével arányosan emelkedik a betegségek kialakulásának a lehetősége, a különböző allergiák
terjedése. Egyre inkább csökken a fizikai munkát végzők száma is, a sok ülés, autózás, stressz mind olyan tényező, mely a felnőttek körében rontja tovább az átlagos
egészségi állapotot. Ezzel a leromlással szemben – mint az stratégiánkban is megfogalmazásra került – szeretnénk az eddigi munkánkat magasabb szintre emelni,
visszavezetni a gyermekeket, fiatalokat, és bizony a szakembereket is a rendszeres sportoláshoz, a versenyzéshez, a kézilabda szerete
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 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

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEF Tarjáni Sportcsarnok Festése 2015-08-03 2015-08-31 2016-01-11 2 528 103 Ft

TEF Sportcsarnok födém hőszigetelése 2015-08-03 2015-08-31 2016-01-11 2 482 088 Ft

TEF Küzdőtér sportburkolatának felújítása 2015-08-03 2015-08-31 2016-02-02 4 971 415 Ft

9 981 606 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Tarjáni Sportcsarnok Festése 2831
Tarján
Rákóczi Ferenc út 
17

22/G/1 Egészségügyi festés,meszelés készítése.

Sportcsarnok födém hőszigetelése 2831
Tarján
Rákóczi Ferenc út 
17

22/G/1 Magas fűtési költség csökkentése.

Küzdőtér sportburkolatának
felújítása

2831
Tarján
Rákóczi Ferenc út 
17

22/G/1 A jelenlegi felület megkopott, és csúszik, felújításra szorul.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 6 922 891 Ft 71 370 Ft 142 740 Ft 7 137 001 Ft 3 058 715
Ft

10 124 346 Ft 10 195 716 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 0 0 0 Nincs

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U13 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő 0 0 0 Nincs

Ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 23 0 2 Megyei

Összesen 23 0 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés kézilabda cipő db 24 30 000 Ft 720 000 Ft

Sporteszköz labda db 40 20 000 Ft 800 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 32 11 000 Ft 352 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 32 8 000 Ft 256 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 3 12 000 Ft 36 000 Ft

Pályatartozék wax db 10 9 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz gumiszalagok db 15 11 000 Ft 165 000 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz ugrókötél db 15 4 000 Ft 60 000 Ft

Pályatartozék kapuháló db 4 63 500 Ft 254 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Arnika Zselé db 3 4 500 Ft 13 500 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 10 2 500 Ft 25 000 Ft

Gyógyszer Jégtömlő db 2 4 200 Ft 8 400 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 15 4 500 Ft 67 500 Ft

Gyógyszer Orvosi táska felszerelve db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Gyógyszer Ló krém db 2 6 500 Ft 13 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Tarjáni
Sportcsarnok

Junior 5 500 Ft 39 11 429 2 359 500 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 893 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 167 400 Ft

Személyszállítási költségek 1 250 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 359 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 7 369 900 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

6 612 459 Ft 68 170 Ft 136 339 Ft 6 816 968 Ft 757 441 Ft 7 506 239 Ft 7 574 409 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 142 740 Ft 142 740 Ft 71 370 Ft 214 110 Ft

Utánpótlás-nevelés 136 339 Ft 136 339 Ft 68 170 Ft 204 509 Ft

Összesen 418 619 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.

Utánpótlás-
nevelés

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 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Tarján, 2015. 07. 09.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Straubinger András (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Tarján, 2015. 07. 09.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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)

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

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

Egyéb dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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)

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

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Tarján, 2015. 07. 09.
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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 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 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

Közre-
működői

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 6 922 891 Ft 71 370 Ft 142 740 Ft 7 137 001 Ft 3 058 715 Ft 10 124 346 Ft 10 195 716 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 922 891 Ft 71 370 Ft 142 740 Ft 7 137 001 Ft 3 058 715 Ft 10 124 346 Ft 10 195 716 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 612 459 Ft 68 170 Ft 136 339 Ft 6 816 968 Ft 757 441 Ft 7 506 239 Ft 7 574 409 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 13 535 350 Ft 139 540 Ft 279 079 Ft 13 953 969 Ft 3 816 156 Ft 17 630 585 Ft 17 770 125 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (48 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasminta_1429819496.jpg Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2015-04-23 22:04:56) a22e3f05dc240587664ad11c275483495a5d6c343f83f2008b691d865a669d24

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berletiszerzodes_1429819698.jpg Szerkesztés alatt, 830 Kb, 2015-04-23 22:08:18) 05e6bd15469bea2ffacb664f03190f2962e2e2a2f00e16274a477cc9ecb8006d

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

dok1_1436457523.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:58:43) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

nem_relevans_1430327391.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 19:09:51) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

A beruházás finanszírozási terve és forrása

dok1_1436457487.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:58:07) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

nem_relevans_1430327430.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 19:10:30) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok1_1436457511.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:58:31) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

nem_relevans_1430327402.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 19:10:02) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

utemezesiterv_1436302200.jpg Hiánypótlás melléklet, 288 Kb, 2015-07-07 22:50:00)
1824b6665e8367bf9c1dd3d7916d281373b8552b323f38c1c6730ce84b9a5fe4

nem_relevans_1430327414.pdf Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2015-04-29 19:10:14) 5f310170177a3a4a7fbdd7e789ffd6acb27e1ef28ceb78a9322bedc81a3b9226

Egyéb dokumentumok

echosportarajanlat_1436302234.jpg Hiánypótlás melléklet, 322 Kb, 2015-07-07 22:50:34)
c1ab4fdc26cd2ffb3e60117cc80c2624a61f9744984f8019d6375a9fb86a8130

kepzesikoltsegek_1436302239.jpg Hiánypótlás melléklet, 247 Kb, 2015-07-07 22:50:39)
c72aa2ce540b1bdde70ff081a3efcbb3d98a3b50cb815e45741be35024eadbdc

kivonat_1436302244.jpg Hiánypótlás melléklet, 486 Kb, 2015-07-07 22:50:44) 6c9506e2432ffd7b1ce7d02d2c0938c87381e51c616987e0ec09c7ccbf9273a0

nyilatkozat_1436302248.jpg Hiánypótlás melléklet, 416 Kb, 2015-07-07 22:50:48) f3b2a80fbb12dd56bd5e3dc0d56c43717fed0e852f3a43541eb5e994b9fbfb2f

szandeknyilatkozat2_1436302253.jpg Hiánypótlás melléklet, 295 Kb, 2015-07-07 22:50:53)
ff471fcd14a9cf4d97070b79d358c60eb3cc59907b0898df6779bd62b3c0c6df

szemelyszallitaskoltsegei_1436302257.jpg Hiánypótlás melléklet, 256 Kb, 2015-07-07 22:50:57)
8521724b415680190cfade8718b74a25ff7edcd5696a2b22c92fcf9bfba2fecd

utemezesiterv_1436302263.jpg Hiánypótlás melléklet, 288 Kb, 2015-07-07 22:51:03)
1824b6665e8367bf9c1dd3d7916d281373b8552b323f38c1c6730ce84b9a5fe4

igazolas1_1429819298.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 22:01:38) 30a940dfbcca712ef372660a4339eb327b1fa7e25cafb5631b3c0f47801091c3

igazolas2_1429819303.jpg Szerkesztés alatt, 1016 Kb, 2015-04-23 22:01:43) a43b2940cf61e8a897013c976b9e2ed9b073a85f41b848ae8ead2fe5be72922d

igazolas3_1429819307.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 22:01:47) 9d379aafca2d7951da483c43fb073ec054279ddaaf0a66e58361c4fd919e6209

igazolas4_1429819312.jpg Szerkesztés alatt, 991 Kb, 2015-04-23 22:01:52) ab651344504d65e6abed284ed7bd036d1c735c9169b79cb36e09e3bfc0b33130

igazolas5_1429819318.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 22:01:58) ed3a89185c8d7362081e7c9ddbe4b414e30da5e62e95761e735b1b81ad9b9b0d

igazolas6_1429819323.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-23 22:02:03) e00ec78ef0eeb074bfd304ce72a2261263e93583aa7732b2418f93ccdb361ba1

Nyilvántartó hatóság igazolása

kivonat_1429819438.jpg Szerkesztés alatt, 918 Kb, 2015-04-23 22:03:58) 212e811aec424bfc5d444d8137f0d31cd56d940dd2f70ebc76b7d6b07b69e7ea

kivonat.1_1429819441.jpg Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2015-04-23 22:04:01) b8ac5ea78c0f3a02675994acafa5865b9808539ce2d64d6978738c1b969aaccb

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

netbnk20150424_1430327266.pdf Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-29 19:07:46) ea1d7e14b5b63c4b14ab1dc3e406be0bf74a6410ef55f6b0795459ad02b6094d

Köztartozásmentes adózó

1_kozsegi_sportegyesulet_tarjan_198_1429990251.pdf Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2015-04-25 21:30:51)
3cba472bef0bd56bb4b1341361f465e29187d08b67465306b2f74f6a8ec80f59

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

kepzesikoltsegek_1436302285.jpg Hiánypótlás melléklet, 247 Kb, 2015-07-07 22:51:25)
c72aa2ce540b1bdde70ff081a3efcbb3d98a3b50cb815e45741be35024eadbdc

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

dok1_1436457468.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:57:48) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

igazolasnemengedelykotelesepites_1430327347.jpg Szerkesztés alatt, 929 Kb, 2015-04-29 19:09:07)
1bb8821e31818bcf593e54c7d4b397693f13d3e305054af9a473e0bd0e0d0e64
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Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

dok1_1436457447.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:57:27) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

igazolasnemengedelykotelesepites_1429819885.jpg Szerkesztés alatt, 929 Kb, 2015-04-23 22:11:25)
1bb8821e31818bcf593e54c7d4b397693f13d3e305054af9a473e0bd0e0d0e64

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...

dok1_1436457417.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:56:57) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1429990296.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-25 21:31:36)
a1518e513ac8887901b8c0d251be835ec9984be0cb32efc8d2f6fc6040908628

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

dok1_1436457431.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:57:11) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

hitelestulajdonilap_1429819841.jpg Szerkesztés alatt, 590 Kb, 2015-04-23 22:10:41)
64d3d145c5f50598281737004c66a240070310bad2962e1814ad85dc5d1f40d1

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

dok1_1436457383.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:56:23) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1430327327.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 19:08:47)
a1518e513ac8887901b8c0d251be835ec9984be0cb32efc8d2f6fc6040908628

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

dok1_1436457577.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:59:37) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

arajanlathujferenc_1429819631.jpg Szerkesztés alatt, 385 Kb, 2015-04-23 22:07:11)
dfa0a0a3f2fecbbab5899a335be33a60c39313f3148eabd75ee3eea65ae1a369

echosportarajanlat_1429819636.jpg Szerkesztés alatt, 932 Kb, 2015-04-23 22:07:16)
735d75b8e5f4431e77bb623860d0d624f703881d50af1f23f6149d0a97921e14

varsanyi-bauarajanlat.1_1429819643.jpg Szerkesztés alatt, 424 Kb, 2015-04-23 22:07:23)
7407ada6f200ae4ed142fa852f20caf3fe0ff64f72a7aeae4997eb646e42f956

varsanyi-bauarajanlat_1429819647.jpg Szerkesztés alatt, 548 Kb, 2015-04-23 22:07:27)
3bd73d633372e8f3ab3b6d284312780c31c9b5e0dd4918b51f6b78a5af3a9aaf

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dok1_1436457565.doc Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2015-07-09 17:59:25) 28e6721aea3e2badb2382d12925cd80632ec5db00a0262a384d2979c9c487d74

arajanlathujferenc_1430327360.jpg Szerkesztés alatt, 385 Kb, 2015-04-29 19:09:20)
dfa0a0a3f2fecbbab5899a335be33a60c39313f3148eabd75ee3eea65ae1a369

echosportarajanlat_1430327366.jpg Szerkesztés alatt, 932 Kb, 2015-04-29 19:09:26)
735d75b8e5f4431e77bb623860d0d624f703881d50af1f23f6149d0a97921e14

varsanyi-bauarajanlat.1_1430327374.jpg Szerkesztés alatt, 424 Kb, 2015-04-29 19:09:34)
7407ada6f200ae4ed142fa852f20caf3fe0ff64f72a7aeae4997eb646e42f956

varsanyi-bauarajanlat_1430327377.jpg Szerkesztés alatt, 548 Kb, 2015-04-29 19:09:37)
3bd73d633372e8f3ab3b6d284312780c31c9b5e0dd4918b51f6b78a5af3a9aaf
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