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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szentpéterfai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Szentpéterfai SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1884

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

18880728-1-18

Bankszámlaszám

72100237-11059929-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9799

Város

Szentpéterfa

Közterület neve

Alkotmány

Közterület jellege

utca

Házszám

91

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9700

Város

Szombathely

Közterület neve

Álmos vezér

Közterület jellege

utca

Házszám

23

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 267 44 40

Fax

Honlap

www.szentpeterfai-se.hu

E-mail cím

leidli.geza@upcmail.hu

E-mail cím

leidli.geza@upcmail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Leidli Géza

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 267 44 40

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Leidli Géza

+36 20 267 44 40

E-mail cím
leidli.geza@upcmail.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

2016-12-01 11:05

Székhely

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

3,4 MFt

3,6 MFt

3,4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,25 MFt

0,25 MFt

0,25 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,8 MFt

8,9 MFt

10,7 MFt

Egyéb támogatás

1,2 MFt

1 MFt

1,1 MFt

Összesen

15,65 MFt

13,75 MFt

15,45 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,4 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,55 MFt

0,49 MFt

0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,4 MFt

0,32 MFt

0,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

10,2 MFt

9,8 MFt

11 MFt

Összesen

11,55 MFt

10,61 MFt

12 MFt

2014

2015

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

Utánpótlásra fordított összeg

4,6 MFt

4,5 MFt

4,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 521 794 Ft

56 446 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 376 248 Ft

87 525 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 919 965 Ft

38 399 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-01 11:05

3 / 26

be/SFPHPM01-11938/2016/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
Szentpéterfa egy vasi település Szombathelytől Dél-Nyugatra, az osztrák határ közvetlen közelében. A települést döntő többségében horvát kisebbséghez tartozó
emberek lakják, akik már az 1950-es végén beneveztek a megyei bajnokságba. A Szentpéterfai együttes szerepelt a Vas megyei I. osztályban, megjárta a megyei III.
osztályt, de már hosszú-hosszú évek óta a Vas megyei II. osztály stabil tagja. Az egyesületnek több mint 40 igazolt játékosa van. A Szentpéterfai SE legnagyobb
támogatója az önkormányzat, emellett a pályázati források jelentenek még számottevő bevételt az együttesnek. Az önkormányzati támogatás fejében az egyesület
feladata a labdarúgópálya, az öltöző és a játszótér karbantartása, rendben tartása, hogy a település lakói bármikor igénybe vehessék ezeket a létesítményeket. A
megyei II. Szombathelyi-csoportjában szereplő gárda hazai találkozóit rendszeresen 200-300 drukker tekinti meg, közülük 130-150 bérletes szurkolóval. Az egyesület
nincs könnyű helyzetben, hiszen Ausztria közelsége végett nagyon nehéz megtartani a játékosokat: míg korábban csak a felnőtt futballistákat csábították az osztrák
csapatok, addig ma már az utánpótlásban szereplő tehetségek is gyakran kapnak visszautasíthatatlan ajánlatokat a határ túloldaláról. A nehézségek ellenére komoly
gondot fordít az egyesület az utánpótlás nevelésre, a saját nevelésű fiatalok felnőtt csapatba való beépítésére (több UEFA D-licensszel, illetve OKJ-s sportoktatói
képzéssel rendelkező edző dolgozik a településen). Az Szentpéterfai SE az elkövetkezendő négy esztendőben igyekszik tovább bővíteni a helyi utánpótlásbázist.
Ennek érdekében népszerűsítő kampányok szervezésébe kezd, illetve folytatja az eddigieket. Utánpótláscsapatunk versenyeztetési költségeinek a finanszírozása is
fő célunk. Idegenbeli mérkőzéseinkre buszt bérlünk, mérkőzések után étkezési lehetőséget biztosítunk fiataljaink számára, sportfelszerelések kerülnének
beszerzésre, illetve tornaterem és műfűves pálya bérlésével szeretnénk segíteni a felkészülésüket. Egyesületünk célja továbbra is az, hogy stabil csapat legyünk a
megyei II. osztályban, illetve minél több helyi fiatalt tudjunk beépíteni a "jövő" csapatába.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Utánpótláscsapatunk, illetve a felnőtt csapat edzéslehetőségeinek a bővítése érdekében edzőterületet szeretnénk kialakítani, illetve az edzőterület egyik oldalára
szeretnénk labdafogó hálót építeni, mivel ezen a területen a kapu mögött közvetlenül családi házak találhatóak. Az épület bejárata előtti, illetve az épület melletti
lebetonozott, jelenleg balesetveszélyes területeket szeretnénk felújítani, térkő burkolattal ellátni. A szurkolói WC-k jelenleg agyon rossz állapotban vannak, ezek teljes
felújítását szeretnénk megoldani, hogy a mérkőzésre kilátogató szurkolókat a mai kornak megfelelő kulturált körülmények között tudjuk fogadni. Labdarúgó pályánk
öntözéséhez egy vízgyűjtő tartályt szeretnénk telepíteni, ami egy nagyobb szivattyúval a száraz időszakokban is biztosítja a pályánk öntözését. A beruházásokat a
támogatási időszak alatt folyamatosan szeretnénk megvalósítani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A tervezett projekt megvalósulásának időpontja 2016.07.01.-2017.06.30 közötti időszakra vonatkozik. Az utánpótlás jogcím alatt kimutatott támogatásokat a projekt
megvalósulásának időtartamán belül időarányosan kívánjuk felhasználni, a tárgyi eszközök beszerzését, megvalósulását legkésőbb 2017.06.30.-ig szeretnénk
befejezni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az MLSZ által meghirdetett, prudenciára és transzparenciára vonatkozó alapelvekhez tökéletes illeszkedik az egyesület sportkoncepciója. Fontos a programunkban a
sportág népszerűsítése, a bázis bővítése, a fiatalokkal a labdarúgás megszerettetése, a mozgás és egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása. A
beszerezendő felszereléssel egyrészt profibb körülményeket lehetne teremteni, másrészt motivációt jelentenének a gyermekeknek, harmadrészt pedig
könnyebbséget a szülőknek, illetve az egyesületnek. Ezáltal olyan gyermekek is futballozhatnak, akik eddig - szüleik anyagi helyzete miatt - ezt nem tehették meg.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Elsődleges célunk, hogy a labdarúgást kedvelők bázisa kiszélesedjen, hiszen meggyőződésünk, hogy a futball igazi közösségformáló erőt jelent, egy olyan program,
amelynek hatására a falu apraja-nagyja megmozdítható. A helyi értékekre való támaszkodás valóban kifizetődő, hiszen a településen élők sokkal inkább kíváncsiak a
helyi kötődésű futballistákra, mint az esetleg ügyesebb, de a faluban csak a meccsnapokon feltűnő "idegenlégiósokra". A meccseink valóban családi eseménynek
számítanak, akár három generáció tagjai is képviseltetik magukat a találkozóinkon. A nézőszám növekedésével több szponzor is bekapcsolódik az egyesület
működési költségeinek megteremtésébe, így az egyesületünk működése is stabilabbá válik.
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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

2016-12-01 11:05
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

1 757 680
Ft

1 757 680 Ft

Berendezési eszköz

konvektor

db

2

366 608 Ft

733 216 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

szett

1

532 892 Ft

532 892 Ft

Berendezési eszköz

szék bírói öltözőbe

db

4

17 500 Ft

70 000 Ft

Berendezési eszköz

asztal bírói öltözőbe

db

1

25 500 Ft

25 500 Ft

Berendezési eszköz

villanybojler

db

2

251 757 Ft

503 514 Ft

Informatikai
beruházás

fényképezőgép

db

1

42 999 Ft

42 999 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

2

106 000 Ft

212 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

pár

1

26 670 Ft

26 670 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

18

18 500 Ft

333 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

18

25 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

18

14 000 Ft

252 000 Ft
4 939 471 Ft

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

Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal

Pályánk karbantartásához fűnyírót szeretnénk vásárolni

konvektor

Fűtési rendszerünk korszerűsítésére új konvektorokat szeretnénk vásárolni

öltöző pad

A belső berendezések elhasználódtak, melyeket szeretnénk lecserélni

szék bírói öltözőbe

A belső berendezések elhasználódtak, melyeket szeretnénk lecserélni

asztal bírói öltözőbe

A belső berendezések elhasználódtak, melyeket szeretnénk lecserélni

villanybojler

A régi villanybojlerek elhasználódtak, szeretnénk lecserélni, mivel már nagyon lassan melegítik fel a vizet, illetve kevés a
melegvíz mennyisége is.

fényképezőgép

A weboldalunk tartalommal történő megtöltéséhez szeretnénk fényképezőgépet vásárolni.

kapu 3x2 méter

A kialakítandó edzőterületre szeretnénk kaput, illetve kapuhálót vásárolni

kapuháló 3x2 méter

A kialakítandó edzőterületre szeretnénk kaput, illetve kapuhálót vásárolni

edzőmelegítő

Felnőtt játékosaink részére sportfelszerelés vásárlása

cipő élőfüves pályához

Felnőtt játékosaink részére sportfelszerelés vásárlása

mérkőzésgarnitúra

Felnőtt játékosaink részére sportfelszerelés vásárlása

2016-12-01 11:05
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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)

3 430 131 Ft

35 218 Ft

56 446 Ft

3 521 794 Ft

1 509 340 Ft

4 995 917 Ft

5 031 135 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pálya-infrastr. bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

2017-01-01

2017-06-30

2017-06-30

3 164 012
Ft

Pálya-infrastr. bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

2017-01-01

2017-06-30

2017-06-30

685 800 Ft

Környezetrendezés

térkövezés

2017-02-01

2017-06-30

2017-06-30

1 297 791
Ft

Pályaépítés

fél edzőpálya építés

2017-03-01

2017-06-30

2017-06-30

972 892 Ft
6 120 495
Ft

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

Indoklás

öntözőrendszer kiépítése

Pályánk öntözéséhez egy vízgyűjtő tartályt szeretnénk telepíteni, ami egy nagyobb szivattyúval a száraz időszakokban is
biztosítja a pályánk öntözését.

labdafogó háló
tartószerkezettel (beépített)

Az edzőterület egyik oldalára szeretnénk labdafogó hálót építeni, mivel ezen a területen a kapu mögött közvetlenül családi házak
találhatóak.

térkövezés

Az épület bejárata előtti, illetve az épület melletti lebetonozott, jelenleg balesetveszélyes területeket szeretnénk felújítani.

fél edzőpálya építés

Utánpótláscsapatunk, illetve a felnőtt csapat edzéslehetőségeinek a bővítése érdekében edzőterület kialakítása

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pálya-infrastr. bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p.

9799
Szentpéterfa
Zrínyi M. u.
15

Szentpéterfa 221

Egyéb

Pálya-infrastr. bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

Kicsi f.p

9799
Szentpéterfa
Zrínyi M. u.
15

Szentpéterfa 221

Egyéb

Környezetrendezés

térkövezés

Öltöző

9799
Szentpéterfa
Zrínyi M. u.
15

Szentpéterfa 221

Egyéb

Pályaépítés

fél edzőpálya építés

Edzőterület

9799
Szentpéterfa
Zrínyi M. u.
15

Szentpéterfa 221

Egyéb

Megj.

A megadott terület
alapján maximum
elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

2016-12-01 11:05

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

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

2016/17 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.

4 244 960 Ft

43 762 Ft

87 525 Ft

4 376 248 Ft

1 875 535
Ft

6 208 020 Ft

6 251 782 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-01 11:05
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve

Létszám

SZENTPÉTERFAI SE U19

16

Csapat szintje 15/16
egyéb ffi UP bajnokság

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

egyéb ffi UP bajnokság

Státusz
Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-01 11:05

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

2016-12-01 11:05

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-01 11:05

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

2016-12-01 11:05

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-12-01 11:05

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Rövid ujjú mez nadrág

szett

18

9 334 Ft

168 012 Ft

Sportfelszerelés

Hosszú ujjú mez nadrág

szett

18

9 334 Ft

168 012 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

18

22 224 Ft

400 032 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

72

2 222 Ft

159 984 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

18

3 556 Ft

64 008 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

18

14 223 Ft

256 014 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

1

13 334 Ft

13 334 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

1

8 890 Ft

8 890 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

1

19 557 Ft

19 557 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Illés Akadémia Szombathely vagy BTK
Bük

Műfüves
pálya

17 779 Ft

3

2

106 674 Ft

Tornaterem Szombathely

Sportcsarnok

4 445 Ft

10

4

177 800 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Illés Akadémia Szombathely
vagy BTK Bük

Az elmúlt évben is igénybe vettünk a környezetünkben lévő műfűves pályákat téli felkészüléskor a táblázatban feltüntetett áron,
továbbra is szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel.

Tornaterem Szombathely

Az elmúlt évben is igénybe vettünk a környezetünkben lévő tornatermeket téli felkészüléskor a táblázatban feltüntetett átlagos
áron, továbbra is szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel.

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)

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 257 843 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

2016-12-01 11:05

15 / 26

be/SFPHPM01-11938/2016/MLSZ
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

284 474 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

533 379 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 075 696 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)

1 862 367 Ft

19 200 Ft

38 399 Ft

1 919 965 Ft

213 329 Ft

2 114 095 Ft

2 133 295 Ft

2016-12-01 11:05
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-01 11:05
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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

2016-12-01 11:05
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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
(nem ingatlan)

56 446 Ft

70 636 Ft

35 218 Ft

91 664 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

87 525 Ft

87 525 Ft

43 762 Ft

131 287 Ft

Utánpótlás-nevelés

38 399 Ft

38 399 Ft

19 200 Ft

57 599 Ft

Összesen

182 370 Ft

280 550 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal, előrehaladási jelentések elkészítése

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

Sportfejlesztési program elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal, előrehaladási jelentések elkészítése

Utánpótlás-nevelés

Sportfejlesztési program elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal, előrehaladási jelentések elkészítése

2016-12-01 11:05

19 / 26

be/SFPHPM01-11938/2016/MLSZ
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: Szentpéterfa, 2016. 12. 01.

2016-12-01 11:05
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Nyilatkozat 2
Alulírott Leidli Géza (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: Szentpéterfa, 2016. 12. 01.
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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:
2016-04-25 12:33:42
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:
2016-04-25 12:38:18
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:
2016-04-25 12:34:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 17:50:51
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 17:51:03
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 17:51:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:04:45
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:05:03
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:
2016-05-02 16:25:32
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:04:15
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: 17
Utolsó feltöltés:
2016-09-07 07:49:02
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 17
Utolsó feltöltés:
2016-09-07 07:49:26

Kelt: Szentpéterfa, 2016. 12. 01.

2016-12-01 11:05

22 / 26

be/SFPHPM01-11938/2016/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

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

7 675 091 Ft

78 980 Ft

143 971 Ft

7 898 042 Ft

3 384 875 Ft

11 203 937 Ft

11 282 917 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 430 131 Ft

35 218 Ft

56 446 Ft

3 521 794 Ft

1 509 340 Ft

4 995 917 Ft

5 031 135 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 244 960 Ft

43 762 Ft

87 525 Ft

4 376 248 Ft

1 875 535 Ft

6 208 020 Ft

6 251 782 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 862 367 Ft

19 200 Ft

38 399 Ft

1 919 965 Ft

213 329 Ft

2 114 095 Ft

2 133 295 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

9 537 458 Ft

98 180 Ft

182 370 Ft

9 818 007 Ft

3 598 204 Ft

13 318 032 Ft

13 416 212 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (44 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_leidligeza_sze_1461580698.pdf (Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2016-04-25 12:38:18)
7801995208a01a814851be091c251f8c2da24418634d9fa069e060a45e151c88
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
utemterv_2016-2017_1462199132.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 16:25:32)
7698d60d0eb49a5ca9b89e2d9aba9e7453b8485990124ccf9b30d89311787561
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1462194255.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-05-02 15:04:15)
0411d7c2c592b63965886adf6d4d3a7e0bfd991a11fa1fda28828bb1d7196e43
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
szentpeterfaise_torvenyszekikivon_1461580422.pdf (Szerkesztés alatt, 794 Kb, 2016-04-25 12:33:42)
49f6064c1eaa3a02bd1449e85b74c02b490d3d363958c02458049184aeb66284
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
szentpeterfaise_bankiutalas_25000_1461599451.pdf (Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2016-04-25 17:50:51)
9fed2b1bb0f5304dba41422713be5cca431b4c0b685b65995761c67b2c7d0468
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
szentpeterfaise_koztartozasmentes_1461580444.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-25 12:34:04)
790c00efb1eacd73bdd2a326ab8575282a15a8c72cb7bdbf40ca63c787c2b086
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok1_1462194303.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 15:05:03) 88cd7381fdf67af31de08318b5d524713d5a30a20145a604a98e67ce747db7e5
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
dok1_1462194285.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 15:04:45) 88cd7381fdf67af31de08318b5d524713d5a30a20145a604a98e67ce747db7e5
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
szentpeterfaise_egyuttmukodesimeg_1461599463.pdf (Szerkesztés alatt, 352 Kb, 2016-04-25 17:51:03)
48ec8e336c429e10de0cb93eee48bd0ed12faf1270e40c1f66883a74bdbe0b48
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
szentpeterfa221hrsz_tulajdonilap_1461599477.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2016-04-25 17:51:17)
bcd4aa4f48dc72ed3a932139a67955e835d6440cfdaca15afad73f169d9826c6
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
vizesblokkfelujitasa_szentpeterfai_1473227342.pdf (Hiánypótlás melléklet, 216 Kb, 2016-09-07 07:49:02)
0ea95259d3fd805a7729b70e60993c1d91d57bb98f91b6b33ead7c46eafa26b0
kapuk_kezilabdakapu3x2alumini_1461911000.pdf (Szerkesztés alatt, 343 Kb, 2016-04-29 08:23:20)
e2117bd4882bb4540a74b11caa5c493d1a497ec1ce5c50995ce594aaab86970f
szalkaikotelsporthalokft._arli_1461911005.pdf (Szerkesztés alatt, 1002 Kb, 2016-04-29 08:23:25)
f0c0c2e625face928ff416ae13f4dc6bcc635806e11060b97c65c02fbfda64b5
nikoncoolpixl340feketedigitalis_1461911246.pdf (Szerkesztés alatt, 693 Kb, 2016-04-29 08:27:26)
e2264654681d3aa02ade17897ed89bacf0660b133489b94b944ea6df81d272b7
labdafogo_vedohalo_arajanlat_2016_1462174230.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2016-05-02 09:30:30)
e5176af7bb4b00073ec87cc9a58cd7215d7ab2ba469042f2e0e9d7df11386231
emmaszekirodaiszekek-karaib_1462048014.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-30 22:26:54)
d03f8a01a90f01f57a808069d046a29d1a602c5ca723321b1c205171e692ef94
szentpeterfase-arajanlatfugyujto_1461580620.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-25 12:37:00)
1132eea462762da4c52165ad0d1d872605d728e9144d686a459f9e80274a9695
pannaasztal-nyithatobovitheto_1462126494.pdf (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2016-05-01 20:14:54)
b0b54d758cc275252ce76ce8a0d6ed4a3a2eab8c295724fc66fcbfbf7499dc64
arajanlat_oltozobutor_1462126520.pdf (Szerkesztés alatt, 639 Kb, 2016-05-01 20:15:20)
e06137ceb95bcb2db3360f2356cd5b9c32f846ff8fe0b510371be25aa7783f08
laptop149900.jp_1461909409.jpg (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-29 07:56:49) 080b7eb0617070f1b8cf7d9309863aea32ba90bb24c834b6684fee7c40b9007b
szentpeterfa-ontozorendszer.pd_1461909414.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-29 07:56:54)
13783014e8a2aeaf209814f5af529629592da5741d71d731608cdcb3fb72da79
konvektor_vasiraja_epuletgepeszet__1461909686.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-04-29 08:01:26)
06c7c2f38ca542248dc3f5cf5268238b80b9c5235a72036a8cb9f706167bbc7e
villanybojler_vasiraja_epuletgepes_1461909691.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-04-29 08:01:31)
06c7c2f38ca542248dc3f5cf5268238b80b9c5235a72036a8cb9f706167bbc7e
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terkovezesjarda_arajanlatsportolt_1461909698.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 08:01:38)
a44a65c542987cc7b1a502efdbf413dd7f89504a5eb0147a34946c518d59afc7
kulteriwc-kfelijitasa_arajanlats_1461909704.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 08:01:44)
a44a65c542987cc7b1a502efdbf413dd7f89504a5eb0147a34946c518d59afc7
edzoteruletkialakitasa_arajanlats_1461992769.pdf (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2016-04-30 07:06:09)
42584d3a8eb97f85388201778227d522dcaa9def7f53b1085190417937258e63
epsonworkforceprowp-m4595dnfmul_1461909863.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-29 08:04:23)
076ea8352d1cf19eed2f28c124b4cdc77075ed5e178dbbe207676db52abd8eb1
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
vizesblokkfelujitasa_szentpeterfai_1473227366.pdf (Hiánypótlás melléklet, 216 Kb, 2016-09-07 07:49:26)
0ea95259d3fd805a7729b70e60993c1d91d57bb98f91b6b33ead7c46eafa26b0
kapuk_kezilabdakapu3x2alumini_1461911012.pdf (Szerkesztés alatt, 343 Kb, 2016-04-29 08:23:32)
e2117bd4882bb4540a74b11caa5c493d1a497ec1ce5c50995ce594aaab86970f
szalkaikotelsporthalokft._arli_1461911016.pdf (Szerkesztés alatt, 1002 Kb, 2016-04-29 08:23:36)
f0c0c2e625face928ff416ae13f4dc6bcc635806e11060b97c65c02fbfda64b5
nikoncoolpixl340feketedigitalis_1461911254.pdf (Szerkesztés alatt, 693 Kb, 2016-04-29 08:27:34)
e2264654681d3aa02ade17897ed89bacf0660b133489b94b944ea6df81d272b7
labdafogo_vedohalo_arajanlat_2016_1462174241.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2016-05-02 09:30:41)
e5176af7bb4b00073ec87cc9a58cd7215d7ab2ba469042f2e0e9d7df11386231
emmaszekirodaiszekek-karaib_1462048024.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-30 22:27:04)
d03f8a01a90f01f57a808069d046a29d1a602c5ca723321b1c205171e692ef94
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