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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Újszilvás Központi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Újszilvás KSE

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18274006-2-13

Bankszámlaszám

10918001-00000082-27000052

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2768

Város

Újszilvás

Közterület neve

Szent István

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2768

Város

Újszilvás

Közterület neve

Szent István

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 384 98 39

Fax

+36 53 587 519

Honlap

www.ujszilvas.hu

E-mail cím

adams001@t-online.hu

E-mail cím

adams001@t-online.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Ádám József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 384 98 39

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Ádám József

E-mail cím

+36 30 384 98 39

adams001@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Sportpálya

Újszilvás Község Önkormányzata

Újszilvás Község Önkormányzata

Változó

Felk. és versenyeztetés

Cegléd Városi Sportuszoda

Cegléd Város Önkormányzata

Ceglédi Vasutas Sportegyesület

Változó

Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-11-21
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2011-11-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
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

2016-04-29 13:10

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

2,8 MFt

7,5 MFt

80 MFt

Állami támogatás

8 MFt

0 MFt

5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,1 MFt

1,1 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8,2 MFt

32,5 MFt

200 MFt

Egyéb támogatás

14,9 MFt

8,9 MFt

9 MFt

Összesen

35 MFt

50 MFt

296 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2 MFt

2,5 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,753 MFt

0,8 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

0 MFt

0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,4 MFt

16,775 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,7 MFt

0,617 MFt

2 MFt

Összesen

5,7 MFt

20,645 MFt

9,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,8 MFt

1,692 MFt

9 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0,753 MFt

0,7 MFt

2016-04-29 13:10
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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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

204 789 235 Ft

3 800 000 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 684 744 Ft

130 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-29 13:10
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az Újszilvás Központi Sport Egyesületet 2011. január 18-án alapítottuk. A szervezet célja a labdarúgás, vízilabda, úszás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, motocross,
testépítés, lábtenisz, asztalitenisz, aerobik, tömegsport fejlesztésében való teljes mértékű közreműködés és támogatás, a hazai sportszervezetek tevékenységének
segítése, az abban való részvétel, utánpótlás nevelés, rokon sportszövetségekkel közös versenyek, hivatalos verseny kiírást követően való lebonyolítása, tömegsport
jellegű rendezvények biztosítása, lebonyolítása, tagjai és sportágai érdekeinek képviselete, az egészséges sport népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése.
Jelenleg az Önkormányzati tulajdonú sportpályán tudjuk tevékenységünket folytatni. Emellett a sportpályán egy műfüves pálya is megtalálható. Jelenleg az úszás és
vízilabda sportolási tevékenységre a zsúfolt Ceglédi uszodába járunk. Az utánpótlás szervezés folyamatos, több településsel együttműködve történik a vízilabda sport
megismertetése. Az infrastrukturális feltételek, a sportszakemberek felkészültsége egyre fontosabb szempont a szülőknél, gyerekeknél egy sportág kiválasztásában.
Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott szakemberek, modern sporteszközök
biztosítására. A tehetségek felkutatásához szükséges minél szélesebb körű mozgósítás a szakosztály fontos feladata. A Tanuszoda és Sportcentrum mikrotérségi
létesítmény lesz, mely Újszilvás mellett Tápiószőlős, Tápiószele, és Farmos lakosságának kiszolgálását is biztosítani tudja bővíthető módon. A megépítést követően
lehetőség nyílik az itt élő és tanuló gyermekek vízilabda- és úszásoktatására. A létesítmény tehát fontos szerepet játszik a térségi utánpótlás nevelésben nemcsak
tavasztól őszig, hanem egész évben. Közép- és hosszú távon is kiemelt célunk a létszám növelése, hogy minél több gyerek ismerje és szeresse meg a vízilabda
sportot, kerülhessen be fejlesztési programunkba és ezáltal a magyar vízilabda sport minél szélesebb körű utánpótlás bázisába. Az Újszilvási csapatban 29 gyerek
van leigazolva. Két bajnokságban indulunk: Kőnigh György 2004 és U10 Baby Bajnokság. A csapatok az utolsó helyről indultak az elmúlt év nyár elején. A mostani
helyünk a 2004-es bajnokságban a 25 csapat közül a biztos 18., amin még javíthatunk is. A Baby bajnokságban 8 csapat szerepel. Több mérkőzés vár még ránk
hogy a végén lássuk mennyit sikerült fejlődnünk és hogy menjen tovább a kemény munka.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az Újszilvás Központi Sport Egyesület 2014-ben Tanuszoda és Sportcentrum építését határozta el. Az építés 4 ütemre bontva valósul meg. Az I. ütemben megépül a
pincegépészeti szint teljes gépészettel, kialakításra kerül a két medence,- lefedés nélkül, a kétnemű öltözőblokk, valamint a kapcsolódó szociális blokkok. A II. ütem
kivitelezést követően a tervezett medencék egész évben üzemelő, beltéri kialakítású, forgatott medencék. Tervezetten a medencék építésének ütemezése érdekében
az első ütem megvalósítását követően a medencék szabadtéri medencék maradnak, csak a második építési ütem elkészítése után válik fedetté a medencetér. Az
épület uszodatéri épületrésze szabályos téglalap alakú dilatációs egységet alkot, hosszirányban futó vasbeton pillérekkel és a véghomlokzatokat lezáró teherhordó
főfalas, hagyományos szerkezettel, a falazatba épített merevítő- és erősítő vasbeton pillérekkel, részlegesen pincézve, földszint + galériás, enyhén íves lefedéssel
készül. A nagy fesztávolságú medencetér fedése a medenceterek fölött 25,0 m fesztávolságú, kétcsuklós, RRFA, acéllal feszített gerendatartókkal készül. A főtartók
keretállásainak tengelytávolsága: 5,00 m. A medencetérben épülő belső galéria födémszerkezetei két irányban teherviselő alul-felül sík, pontonként megtámasztott,
folytatólagos több támaszú, monolit vasbeton síklemez födémek. A födémek szükséges lemez vastagsága 22 cm, a beton szilárdsági jele: C 25/30-XC2-24-F2. A
lemezek zsaluzatát, a födémet alátámasztó dúcokat 8,0÷10,0 kN/m2 teherre kell méretezni. A födémperem belső megtámasztására minden raszterben vasbeton
pillér szükséges. A vasbeton pillérek hagyományos lágyvasalással ellátott 30/30 cm keresztmetszetűek, ahol a beton szilárdsági jele: C 25/30-XC2-24-F2. A
szelemenek folytatólagosan végigvezetett, gerber-szerűen kialakított (így a főtartó fölött futó) RRFa 12/24 cm, közte két mezőben merevítő rácsozattal. A
tetőszerkezetet rögzítő csomópontok monolit vasbeton szerkezetekre (pillérekre, gerendára, vasbeton koszorúra) adják terhüket teherelosztó fogadó szerelvények
közbeiktatásával. A főtartók a fogadószerkezetekhez és a csatlakozó vasbeton szerkezetekhez acél szerelvényekkel csatlakoznak. A horizontális reakcióerők
felvételére az RRFA tartókat feszítő vonórúd láttuk el. Az RRFa főtartókat megtámasztó oszlopoknak és a gyámolító ívnek a keresztmetszete 30/50 cm-monolit
vasbeton. A II. ütem tervezett megvalósítása 2017.06.30.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektet 2017. június 30-ig megvalósítjuk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Minden sportág jövője az utánpótlás nevelés eredményességén, szervezettségén múlik. Egyesületünk utánpótlás nevelés terén megfogalmazott céljai és
megvalósításának eszközei: - A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése, - Iskolás korban minél több
gyermek bevonása a vízilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba, - A napi munkavégzés feltételeinek megteremtése, javítása, - A minőségi képzés támogatása,
kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás, -Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása. Céljaink
megvalósításához teljes mértékben elfogadjuk a szövetség szakmai ajánlását! A 2014/2015-ös és a 2015/16-os sportfejlesztési programunk folytatásaként kívánjuk
jelen programunkat megvalósítani, melynek központi eleme az utánpótlás nevelés és a tanuszoda és sportcentrum építése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sport egyfelől az egyetemes kultúra része, másfelől az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének hasznos módja, jelentős szerepet tölt be az
ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a
sportolás ösztönzése a településeken az egyik legfőbb feladat. Meg kell teremteni annak feltételét, hogy minél többen érezzenek belső késztetést a testmozgás, a
sport iránt. Minden életszakaszt magában foglaló képzésre, és önképzésre épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is. Az utánpótlás egyesület eredményes
működése a települési, térségi és a nemzeti vízilabda sikeressége szempontjából is elengedhetetlen, hiszen egyesületünk tervei között szerepel olyan kiváló
képességű játékosok képzése, akik később a helyi, vagy a magyar bajnokság más klubjainál is bemutatkozhatnak, hozzájárulva ezzel a magyar vízilabda sikereihez.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Új?

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)
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

2016-04-29 13:10
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 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

2016-04-29 13:10
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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.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

tárgyi
eszköz
beruházás

Tanuszoda és sportcentrum építése II. ütem

2016-07-01

2017-06-30

2017-07-24

281 708 158 Ft

tárgyi
eszköz
beruházás

Műszaki ellenőrzés

2016-07-01

2016-06-30

2017-07-24

5 000 000 Ft

286 708 158 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Tanuszoda és sportcentrum
építése II. ütem

2768
Újszilvás
Kossuth utca
0

40/6

Az I. ütem kivitelezésére Egyesületünk a 2014/2015-ös évadban nyert el
támogatást. Az I. ütemben megépül a pincegépészeti szint teljes
gépészettel, kialakításra kerül a két medence,- lefedés nélkül, a kétnemű
öltözőblokk, valamint a kapcsolódó szociális blokkok. A II. ütem
kivitelezést követően a tervezett medencék egész évben üzemelő, beltéri
kialakítású, forgatott medencék. Tervezetten a medencék építésének
ütemezése érdekében az első ütem megvalósítását követően a
medencék szabadtéri medencék maradnak, csak a második építési ütem
elkészítése után válik fedetté a medencetér. Az így kialakított épület már
alkalmas lesz vízilabda mérkőzések lebonyolítására.

Műszaki ellenőrzés

2768
Újszilvás
Kossuth utca
0

40/6

Jogszabály szerint minden építési engedélyköteles beruházás esetén
kötelező műszaki ellenőr alkalmazása.

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

2016/17 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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

198 941 343 Ft

2 047 892 Ft

3 800 000 Ft

204 789 235 Ft

87 766 815
Ft

290 508 158 Ft

292 556 050 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

1

Látens csapatok
száma

1

Elméleti gyereklétszá
m

40

Tényleges
gyereklétszám

29

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

1

29

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

29

1

Gyermek leány

0

0

Serdülő fiú

0

0

Serdülő leány

0

0

Ifjúsági fiú

0

0

Ifjúsági leány

0

0

Összesen

29

1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncélúszó

db

37

6 299 Ft

233 063 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (Galléros)

db

37

4 724 Ft

174 788 Ft

Sporteszköz

Vízilabda

db

32

11 800 Ft

377 600 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra)

db

1

133 858 Ft

133 858 Ft

Sporteszköz

Aktív fal

db

5

21 260 Ft

106 300 Ft

Sporteszköz

Labdatároló zsák

db

5

4 724 Ft

23 620 Ft

Sporteszköz

Stopperóra

db

2

6 299 Ft

12 598 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Kabát (téli, bélelt)

db

2

31 496 Ft

62 992 Ft

121

220 460 Ft

1 124 819 Ft

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

Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

Uszoda, teljes
medence

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Gyermek fiú

Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma

Bérleti díj összesen (Ft)

6 789 Ft

8

42

2 281 104 Ft

6 789 Ft

8

42

2 281 104 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Horváth Viktor

Korosztály

Gyermek fiú

Új?

N

Adózás
módja

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

32

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

32

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Horváth Viktor

Munkakör

Edző

Edzett
csapatok
száma
1

Képzettséget,
végzettséget igazoló
okirat kiállítójának neve
Magyar Vízilabda
Szövetség

Szak

Vízilabda

Végzettség

Melléklet

Edző

2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín

2016-04-29 13:10

Ország

Ellátás

Létszám

Napok száma

Egységár

Tervezett ráfordítás
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2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél
Bajnoki mérkőzés

Személyszállítási költségek típusa

Mennyiség

Busz kicsi (<20 fő)

2359

Mennyiségi egység
km

Egységár

Összesen

197 Ft

464 723 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 124 819 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

464 723 Ft

Nevezési költségek

80 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 281 104 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 880 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 230 646 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)

6 487 897 Ft

66 847 Ft

130 000 Ft

6 684 744 Ft

742 749 Ft

7 360 646 Ft

7 427 493 Ft

2016-04-29 13:10
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 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

2016-04-29 13:10
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 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

2016-04-29 13:10
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Versenyeztetés
A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

2016-04-29 13:10
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi utófinanszírozott

3 800 000 Ft

4 100 015 Ft

2 047 892 Ft

5 847 892 Ft

Utánpótlás-nevelés

130 000 Ft

133 763 Ft

66 847 Ft

196 847 Ft

Összesen

3 930 000 Ft

6 044 740 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

2016-04-29 13:10
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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: Újszilvás, 2016. 04. 29.
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15 / 24

be/SFP-01040/2016/MVLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Ádám József (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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Újszilvás, 2016. 04. 29.
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Horkai-nyilatkozat
Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
Alulírott Ádám József, mint a Újszilvás Központi Sport Egyesület (2768 Újszilvás, Szent István utca 4. ), adószám: 18274006-2-13) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult elnök
n y i l a t k o z o m,
hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)
által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ
által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok.
Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és
a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett „A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus
bontásban” c. ajánlás alapján végezzük.
Kelt: Újszilvás, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év
2014

Összeg
8 000 000 Ft
8 000 000 Ft

Pénznem
HUF

Támogató megnevezése
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
52 000 000 Ft
52 000 000 Ft

Kelt: Újszilvás, 2016. 04. 29.
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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:
2016-04-11 14:33:36
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:
2016-04-04 10:06:51
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:
2016-04-11 14:36:53
Feltöltés / Megtekintés

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 12:58:09
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 15:07:03
Feltöltés / Megtekintés

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 15:08:37
Feltöltés / Megtekintés

Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-04 09:55:16
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van
kivitelezési- vagy ajánlati (tender) tervei

Fájlok száma: 23
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:20:00
Feltöltés / Megtekintés

Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá
helyszínrajz és a munkák legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 13:19:59
Feltöltés / Megtekintés

Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 14:30:45
Feltöltés / Megtekintés

Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 14:29:46
Feltöltés / Megtekintés

Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 14:29:58
Feltöltés / Megtekintés

Üzemeltetési koncepció, jogi háttér

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 12:37:14
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:38:41

2016-04-29 13:10
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Feltöltés / Megtekintés

Műszaki ütemterv

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:50:18
Feltöltés / Megtekintés

Pénzügyi ütemterv

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 20:51:13
Feltöltés / Megtekintés

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 12:39:00
Feltöltés / Megtekintés

Projekt résztvevőinek bemutatása

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 15:23:28
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 13:32:56
Feltöltés / Megtekintés

Horváth Viktor végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-04 09:37:58

Kelt: Újszilvás, 2016. 04. 29.

2016-04-29 13:10

20 / 24

be/SFP-01040/2016/MVLSZ
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

1

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0

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

198 941 343 Ft

2 047 892 Ft

3 800 000 Ft

204 789 235 Ft

87 766 815 Ft

290 508 158
Ft

292 556 050 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

198 941 343 Ft

2 047 892 Ft

3 800 000 Ft

204 789 235 Ft

87 766 815 Ft

290 508 158
Ft

292 556 050 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 487 897 Ft

66 847 Ft

130 000 Ft

6 684 744 Ft

742 749 Ft

7 360 646 Ft

7 427 493 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

205 429 240 Ft

2 114 739 Ft

3 930 000 Ft

211 473 979 Ft

88 509 564 Ft

297 868 804
Ft

299 983 543 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (46 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)
alairas_1459757211.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2016-04-04 10:06:51) 18b4ef025a3521b1df230770df9fcacca379c4f8a960e21de30f176410edc532
Egyéb dokumentumok
szakmaikoncepcio_1461589623.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-25 15:07:03) 977f986fe7d9bf57cc9d2003b618e6e1b022726f256daaec3356975b1112a1fb
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
20160411143248003_1460378016.pdf (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2016-04-11 14:33:36)
3559f858c6ae8af378f24ee511dfbded0385b1842e35dfd383287399d4c4b722
(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20160425125728279_1461581889.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2016-04-25 12:58:09)
136149ec11f02e0604b3b09655a41c6175c19d3f6b913a12f797fe11bb7a02c5
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adatbazis-lekerdezes_1460378213.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-11 14:36:53)
456b4b36954011a30f1e6b9a330f98a4f4c479db1b66b2fe0675a6b1174481ef
Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése
rendezesikoltsegszamitasa_1461670376.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-26 13:32:56)
de0d74ae8a5b9e78eca40f069dbd67dce99312c05b3ebbb757501bf28e742c80
A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése
asportletesitmeny_1461589717.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2016-04-25 15:08:37) 699b3809f078b9fff390ca7a02c5cc9e1589460ecb550486a81fab49be32ccea
Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)
jogerosepitesiengedelyjo_1459756449.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-04 09:54:09)
5a5f19ee4b099fda2dc628162dfc3b3ea3e34d411dba2642bfa882447e7cd999
modositottjogerosengedely_1459756488.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2016-04-04 09:54:48)
88249bbd2c8320eec5901653c0ac3e2629204d96a8ed27e40fcacaf2464bfb52
ujjogeroseng._1459756516.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-04 09:55:16) 2eb58c4385bb86d462c9d56634a3583d93ef6e69c0f010cdb1be24fa91fd4f8d
Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés
ukse_beveteli_forrasok_1461580740.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2016-04-25 12:39:00)
fc5bcad746044ed02f3b3bbd32bc8040a4e7b4abda2761cfcf1aac743a25fa91
Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)
40_6_1461673845.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2016-04-26 14:30:45) fb87ec8eb5d3a4dd84e6aaceafefb4857387ed67bf510d517d4eba3631a8c6a2
A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve
ujsz_medence_gep_kv_arazott_1461847112.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2016-04-28 14:38:32)
74cef74fae3bf18173d9fa371a383d104dd7c5640f3d58ca9bae9039df4764bd
ujszilvasuszodaii.utem_1461847117.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-28 14:38:37)
67a86e4cfc878fe8c4a304929a117cfd70a7b3a339d6a9c2745bc98c8f191c3c
uszoda-ujszilvasii.utem_1461847121.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-28 14:38:41)
e675b9c07ee7e8115ad721540e8a0e41093f3ee0032402890c7140febc4fc838
Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá helyszínrajz és a munkák
legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei
dok1_1461669599.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-26 13:19:59) 22d5a0292f2bdc4386c580fa950bda480d7ad5859b4ec51c734fd42e46585789
Műszaki ütemterv
muszakiutemtervmod_1461847818.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2016-04-28 14:50:18)
1c86fd93e5923d6b4f39eb3c3b95197c92cf2f44956ab5b778ce1d640017fcb3
A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van kivitelezési- vagy ajánlati
(tender) tervei
muszakileiraskiegeszites_1461676800.pdf (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2016-04-26 15:20:00)
4c33292cc535244d4554b1589bcf9d790d715e6709e1c3d1ddaee786736972e1
eredtitervek_1461589747.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-25 15:09:07) 085915ce1932a8edaea47fd2a2f23bb3d9bd08314df44312d0d28509fa70a4e8
modositotttervdokumentacio_1461589777.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-25 15:09:37)
1724c3817e70b8a61efff90894243949aed8983c98230d28b70cfd7f1f0099af
ujtervek-javitott_muszaki_leiras_1461590091.pdf (Szerkesztés alatt, 416 Kb, 2016-04-25 15:14:51)
674c9345b4ecd7b731d1d1f12f1a09db2d6b5b3e6c625f45d4348ced2f093137
ujtervek-_epuletgepeszeti_es_usz_1461590102.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2016-04-25 15:15:02)
5f834fe6b4d1cbf02e263786a1251107ab4d5560981de80cb7c020b713358492
ujtervek-hydrastat_ujszilvas_mus_1461590112.pdf (Szerkesztés alatt, 505 Kb, 2016-04-25 15:15:12)
224778310d0a4f071d1e3274752ac45ebc49c46e7ef3ed1d5ea15a9e8f033949
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ujtervek-kiegeszites_a_korabban__1461590122.pdf (Szerkesztés alatt, 550 Kb, 2016-04-25 15:15:22)
fd2fed69af055e495ba2e85f8f312c9553109f61c6c057edb5d8bea8381092fa
uszoda_ujszilvas_-_vill_eng.muleira_1461590176.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2016-04-25 15:16:16)
f2ddc098efc0992956f7020453c70e082d6bb2a6fb3449cfdec1562d679dd64c
helyszinrajz______2016-02-22_1461590190.pdf (Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2016-04-25 15:16:30)
18831efec50dee757d8a9b64fa15d3cc5ea7079861426e3284239f76fed5e629
kiegeszitett_pinceszinti_alaprajz___1461590203.pdf (Szerkesztés alatt, 869 Kb, 2016-04-25 15:16:43)
ccc0693df8fcd4823c811ea8421e790e44882a46bd7e7e396ed97590acbe87f4
kiegeszitett_foldszinti_alaprajz____1461590226.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-25 15:17:06)
7b8872ed2fdba25c8db35116274becaf66d0a52c8187c9c23aada34bf045df8c
kiegeszitett_galeria_alaprajza______1461590252.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-25 15:17:32)
4f767d1a289c7f9684369b45d463bd452ac63076462517cd1410a3c5b2e67ef7
m3_metszet_1461590271.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-25 15:17:51) cd73b455cbc4fa27f01a334f895aa61103aea3b07a7105fecf254d300e84cde0
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