
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csornai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csornai SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2623

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB III-as  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Egyéb  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19882534-2-08

Bankszámlaszám  59500186-11066169-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9300  Város  Csorna

Közterület neve  Toldi  Közterület jellege  út

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9300  Város  Csorna

Közterület neve  Toldi  Közterület jellege  út

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 333 57 25  Fax  +36 96 260 831

Honlap  www.csornaise.hu  E-mail cím  csornaisportegyesulet@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Családi János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 333 57 25  E-mail cím  csornaisportegyesulet@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Németh Adél +36 70 333 57 26 csornaisportegyesulet@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

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

A kérelmező 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 21 MFt 24,5 MFt 25 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 10 MFt 6,3 MFt 7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 21 MFt 34,5 MFt 35 MFt

Egyéb támogatás 1,4 MFt 1,5 MFt 11,5 MFt

Összesen 53,4 MFt 66,8 MFt 78,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 24,2 MFt 35 MFt 43 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,6 MFt 3,5 MFt 4 MFt

Anyagköltség 8 MFt 8 MFt 10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 5,45 MFt 8,2 MFt 8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 5,5 MFt 5 MFt 7 MFt

Összesen 46,75 MFt 59,7 MFt 72 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 25 MFt 27 MFt 32 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,6 MFt 3,5 MFt 4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 9 462 213 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 301 108 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

16 284 654 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

7 985 875 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 19 853 875 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Csornai Sportegyesületnél 4 szakosztály működik: labdarúgás, kézilabda, cselgáncs, karate. Ezek közül legnagyobb sportolói létszám a labdarúgó szakosztályon
belül van, amelynek a felépítése a következő: - felnőtt csapat (NB III. osztály) - U-19 csapat (NB II. Észak-nyugati csoport) - U-17 csapat (NB II. Észak-nyugati
csoport) - U-15 csapat (NB II. Észak-nyugati csoport) - U-14 csapat (NB II. Észak-nyugati csoport) - U-13 csapat (Kiemelt Bozsik- program, tornákon vesznek részt,két
csapat) - U-11 csapat (Kiemelt Bozsik-program, tornákon vesznek részt, két csapat) - U-9 csapat (Bozsik-program, tornákon vesznek részt) - U-7 csapat
(Bozsikprogram, tornákon vesznek részt) - Női csapat (megyei kispályás bajnokságban indulnak) - Öregfiúk csapat Labdarúgók képzését jelenleg 10 edző segíti.
Egyesületünk rendelkezik egy darab füves centerpályával, mely 300 fős fedett lelátóval ellátott és itt helyezkedik el az egyesület központi épülete, mely magába
foglalja az öltözőket, irodahelyiséget, bírói szobát, mosodát, klubhelyiséget és konditermet. Ezen kívül rendelkezünk egy darab füves edzőpályával, valamint egy
darab nagyméretű műfüves pályával, mely 2012. év során került átadásra, az MLSZ pályaépítési programjának keretében. Az egyesület legnagyobb támogatója a
helyi önkormányzat, emellett reklámbevételekből, jegybevételekből, egyéb támogatásokból (többek között TAO) finanszírozzuk az egyesület működését. Edzőink
közül 2 fő rendelkezik UEFA A képesítéssel, 2 fő rendelkezik UEFA B képesítéssel, 3 fő rendelkezik UEFA C képesítéssel, 3 fő rendelkezik UEFA D képesítéssel.
Kapusedzőnk nem rendelkezik képesítéssel, viszont komoly szakmai múltra tekinthet vissza, mind játékosként, mind edzőként. Az utánpótlás szakmai munka
irányítása az utánpótlás szakmai vezető feladata. 

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

A 2015/2016-os TAO programunk keretében elkészül a centerpályát körülvevő kerítés még hiányzó része, jelen programunkban a kerítés külső oldalára, azon
részeken, ahol nézők tudnak tartózkodni egy méter szélességben betonozott járdát kívánunk megépíteni. Jelenleg a kerítés külső oldal mellett földes részen tudnak
nézők állni, mely csapadék esetén komoly problémát okoz, hisz ekkor a kerítés mellett végig tócsák és sár keletkezik. Ennek kiküszöbölésére kívánjuk megépíteni a
betonozott járdát. A Csornai SE centerpályája 300 fő befogadására alkalmas fedett lelátóval rendelkezik. A lelátó mellett egy még az 1970-es évek elején épült
"hagyományos" WC található. A nézők és a mai kor igényeihez igazodva a lelátó keleti oldalán egy új vizesblokkot kívánunk megépíteni. A vizesblokk nők és férfiak
számára elkülönítetten lesz kialakítva akadálymentesítetten. A beruházás keretében a vizesblokkot rákötjük a városi szennyvíz rendszerre. A Csornai Sportegyesület
nagyméretű műfüves pályát és centerpályát üzemeltet. Mindkét pálya magas kihasználtsággal működik, pályáinkat 14 labdarúgó csapat használja edzésekre és
mérkőzésekre. A műfüves pályánkon nem rendelkezünk ülőhellyel, a nézők csak egy térkövezett járdáról tudják követni a mérkőzéseket, ezért a műfüves pályára egy
103 fő befogadására alkalmas, fedett, ülőhelyekkel ellátott mobil lelátót kívánunk elhelyezni. A centerpályánk északi oldalvonala mellett szintén nem rendelkezünk
ülőhelyekkel, ezért a centerpályánk ezen oldalára is egy fedett, ülőhelyekkel ellátott mobillelátót kívánunk telepíteni. Mindkét lelátó befogadóképessége külön- külön
103 fő lenne. A centerpályánk rendelkezik világítással, azonban a világítótestek túl alacsonyan vannak és korszerűtlenek, kis fényerejűek, ugyanakkor nagy
fogyasztással rendelkeznek. A jelenlegi megvilágítás már az edzéseken való munkát is (sötét esetén) korlátozza. Ezért szeretnénk új korszerű világítótestekkel, az
oszlopok megmagasításával pályavilágításunkat felújítani, úgy hogy a világítás átlagosan 200 lux fényerőt biztosítson a játéktéren. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Egyesületünk a 2016/2017-es időszakra nyújtotta be támogatási kérelmét. A személyi jellegű ráfordítások folyamatosan kerülnek kifizetésre, valamint az utánpótlás
személyi jellegű kiadásai is részben folyamatosan, részben a támogatás megérkezésének függvényében kerülnek kifizetésre. Úgyszintén folyamatosan kerül
kifizetésre a támogatás függvényében az utánpótlás-nevelés ráfordításai közül az étkezés. Az utánpótlás-nevelés többi ráfordítása a támogatások megérkezésének
függvényében kerülnek kifizetésre. A tárgyi eszköz beruházásokat (ingatlan, egyéb) a 2017-es év elejére tervezzük a támogatás megérkezésének függvényében.
Szeretném jelezni, hogy egyesületünk alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan nem vonhatja le, így adólevonási jogával nem él,
ennek megfelelően a sportfejlesztési programunkban az ÁFA-val növelt bruttó összegeket szerepeltetjük. 

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 eddigi sportfejlesztési programjaink képezik az alapját jelenlegi támogatási kérelmünknek. Továbbra is támogatás keretében kívánjuk finanszírozni az ellátó
személyzet és az edzői kar személyi jellegű költségeit. Az előző sportfejlesztési programjainknak és a jelenleg még megvalósítás alatt lévő programunknak
eredményei már most látszanak. Az utánpótlás csapatokban sportolók létszáma emelkedett. Az eddig felhasznált támogatások révén több lehetőségünk maradt
futballpályáink karbantartására, felújítására, mely a nézők számára is egyértelműen láthatóvá vált. Edzőink rendelkeznek a megfelelő képesítésekkel,
továbbképzéseiket minden módon segítjük. Folyamatosan újítjuk meg honlapunkat, ezen közösségi oldalakon, írott sajtón és személyes kapcsolatokon keresztül
informáljuk az érdeklődőket a csornai labdarúgás történéseiről. A tárgyi eszköz beszerzés keretében 2012 végén a TAO-programnak köszönhetően megvásároltunk
egy univerzális alap traktort, mely a különböző kiegészítőkkel ellátva alkalmas arra, hogy a 2012-ben megépült nagyméretű műfüves pályát kezeljük,karbantartsuk,
hómentesítsük. Az alap traktorhoz a következő kiegészítőket szereztük be a program keretében: fűkasza 3 késes, fű-és lombgyűjtő, hótolólap, lehúzó kefe műfüves
pálya gondozásához, gyepszellőztető, műfű ápoló gép. 2014 tavaszán öltözőinkbe polcos öltözőpadokat vásároltunk, melyek megfelelnek a mai kor igényeinek. A
2012-es évben átadott műfüves pálya miatti többlet igény, valamint a megnövekedett labdarúgó létszámunk miatt szükséges lett két új öltöző kialakítása és az
egyesületünk által már megkezdett nyílászáró csere folytatása, ez a 2015-ös év folyamán valósult meg. Szintén ebben az évben megtörtént 2 darab 9 személyes
kisbusz beszerzése a sportolók szállítása céljából, melyekhez jelen TAO programunk keretében még egy további 9 személyes kisbuszt kívánunk beszerezni. A jelen
programunkban tervezett ingatlanhoz kötődő fejlesztések a nézők jobb kiszolgálását és a labdarúgók felkészítését javítják. Az egyesület gazdálkodása az elmúlt évek
TAO támogatásainak köszönhetően stabillá vált, minden kifizetésünket naprakészen tudunk teljesíteni. A felsorolt eredmények folytatásához elengedhetetlenül
szükséges, hogy egyesületünk a 2016/2017-es évben is sikeresen szerepeljen jelen pályázati kiírásban. 

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

Az elmúlt időszakban sportegyesületünk, ezen belül a labdarúgás népszerűsége növekedett, ez köszönhető az eredményes utánpótlás-nevelő munkának,
kommunikációnk javulásának és az országos érdeklődés erősödésének. Az amatőr csapatok országos rangsorában az NB III. Nyugati csoportjában szerepel felnőtt
csapatunk. Egyesületünk 2011 óta minden éveben részt vesz a TAO programban, sportfejlesztési programjainkhoz a szükséges támogatást és önrészt sikerült
biztosítanunk, ezáltal stabilizálódott egyesületünk anyagi helyzete. A 2015/2016-os programunk megvalósítása folyamatban van, a támogatást már teljes egészében
lekötöttük a szükséges önrész rendelkezésre áll, tehát a program eredményes lebonyolítását már semmi sem gátolja. A program eredményességét többek között az
is jelzi, hogy az utánpótlás korosztályban foglalkoztatott labdarúgók száma 150 fő fölé emelkedett. Az új programtól technikai és infrastrukturális feltételek további
javulását várjuk, ezáltal színvonalasabb lesz a nézők kiszolgálása és magasabb szintű szakmai munka végezhető egyesületünknél, mely reményeink szerint
eredményességben is megmutatkozik. Célunk, hogy a jövőben minél több játékos tudjunk az NB-s osztályok számára kinevelni. A mostani sportfejlesztési program
egyik kockázata, hogy sikerül-e a szükséges TAO-s támogatást szerződéssel lekötni, illetve legnagyobb támogatónk az önkormányzat a sikereinket látva nem
csökkenti-e le az általa nyújtott támogatási összeget. A 2012-ben megépült és átadott nagyméretű műfüves pályánk minden csapatunk számára megteremtette a
lehetőséget a még jobb felkészülésre, a tél folyamán a környékbeli csapatok is rendszeresen igénybe vették a műfüves pályánkat. Amennyiben jelen sportfejlesztési
programunkat az MLSZ jóváhagyja és a szükséges támogatási megállapodásokat meg tudjuk kötni, valamint eddigi támogatóink az előző időszak színvonalán
nyújtanak segítséget, úgy a 2016/2017-es szezon végére egy infrastruktúrában technikai feltételekben megerősödött, eredményes sportegyesület fog működni
Csornán.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 85 396 Ft 23 911 Ft 1 311 683 Ft

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 170 792 Ft 47 822 Ft 2 623 365 Ft

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 85 396 Ft 23 911 Ft 1 311 683 Ft

gazdasági vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 170 792 Ft 47 822 Ft 2 623 365 Ft

NB III. osztályú felnőtt csapat
edző

Edző UEFA A Egyéb 160 12 341 583 Ft 83 005 Ft 5 095 056 Ft

gyúró Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 85 396 Ft 20 751 Ft 1 273 764 Ft

technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 120 12 128 094 Ft 35 866 Ft 1 967 524 Ft

labdarúgó szakosztályvezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 170 792 Ft 47 822 Ft 2 623 365 Ft

1000 96 1 238 241 Ft 330 909 Ft 18 829 804 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

NB III. osztályú felnőtt csapat edző 83

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

gondnok Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Ellenőrzi a közös használatú helyiségek megfelelő használatát, gondozza a külterületet, feladatai
közé tartozik a takarítás, javítás -Felvilágosítást nyújt a látogatók vagy érdeklődők részére -A kazánok és bojlerek működését felügyeli a hő- és
melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében -A sportolók részére élelmiszerek beszerzése és élelmiszercsomagok készítése -Sporteszközök és
sportfelszerelések rendszeres tisztítása, karbantartása és mosása -Idényjellegű feladatok elvégzése, közlekedési utak tisztán tartása -Az épület
fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése

gondnok Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Részvétel a takarításban, az egyszerű javításokban és az épületbelsők karbantartásában -A
kazánok és bojlerek működésének felügyelete a hő- és melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében -A sportolók részére élelmiszerek
beszerzése és élelmiszercsomagok készítése -Felvilágosítás nyújtása a látogatók vagy érdeklődők részére az épület kezelőjének és
tulajdonosának értesítése jelentősebb javítási igények felmerülése esetén -Sporteszközök és sportfelszerelések rendszeres tisztítása,
karbantartása és mosása -Az épületek bejárásával azok biztonságának ellenőrzés rendszeres karbantartási munkák végzése és végeztetése az
ingatlan rendeltetésének megfelelően -Ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyek intézése -Idényjellegű feladatok elvégzése, közlekedési utak
tisztán tartása -Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése -A szertár részére átvett sporteszközök és
sportfelszerelések mennyiségi nyilvántartásáért és leltár szerinti elszámolásáért felel, biztosítja a megfelelő minőségbeli állapotfenntartást -
Elvégzi az egyesület kezelésében lévő labdarúgó pályák (füves, műfüves, stb.) rendszeres karbantartási feladatait illetve gondozási munkáit -A
füves labdarúgó pályák felfestését és a nézőtér rendszeres takarítását és karbantartását végzi

gondnok Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Részvétel a takarításban, az egyszerű javításokban és az épületbelsők karbantartásában -A
kazánok és bojlerek működésének felügyelete a hő- és melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében -A sportolók részére élelmiszerek
beszerzése és élelmiszercsomagok készítése -Felvilágosítás nyújtása a látogatók vagy érdeklődők részére az épület kezelőjének és
tulajdonosának értesítése jelentősebb javítási igények felmerülése esetén -Sporteszközök és sportfelszerelések rendszeres tisztítása,
karbantartása és mosása -Az épületek bejárásával azok biztonságának ellenőrzés rendszeres karbantartási munkák végzése és végeztetése az
ingatlan rendeltetésének megfelelően -Ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyek intézése -Idényjellegű feladatok elvégzése, közlekedési utak
tisztán tartása -Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése -A szertár részére átvett sporteszközök és
sportfelszerelések mennyiségi nyilvántartásáért és leltár szerinti elszámolásáért felel, biztosítja a megfelelő minőségbeli állapotfenntartást
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2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

gazdasági vezető Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Napi adminisztrációs munkák elvégzése -Adatok nyilvántartása, iratok rendszerezése -
Levelezés kezelése -Be-kifizetések kezelése -Házipénztár kezelése -Gondoskodik a bérek, bérjegyzékek dolgozókhoz való eljuttatásáról -
Megbeszélések szervezése, előkészítése -Határidők nyilvántartása -Dolgozók szabadságának, távollétének ellenőrzése -Pályázatok,
támogatások kezelése - Kapcsolattartás az egyesület támogatóival -Különböző támogatási elszámolások, jelentések, beszámolók készítése

NB III. osztályú
felnőtt csapat
edző

Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód szemléletét -
Felméri a sportoló képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, felkészültségét -Kiválasztja a játékosokat -Összeállítja a sportolók
képességeinek fejlesztését szolgáló edzésterveket -Edzéseket vezet, mérkőzéseken edzőként közreműködik -Felismeri a tevékenységgel
kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket -Rekreációs, életminőség-javító foglalkozásokat tervez, szervez és
vezet -A játékosokat felkészíti a mérkőzésekre, illetve megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetőségét -Elemzi a sportolók
mérkőzéseken és az edzéseken nyújtott teljesítményét -Tehetséggondozást folytat -Összeállítja az éves munkatervet -Közreműködik a
sporttevékenység szakmai és személyi feltételeinek megteremtésében (pl. sportolók leigazolása, szerződtetése) -Részt vesz a szakmai
tevékenység értékelésében -Egyeztet a versenyek lebonyolításáról más csapatokkal a szakmai szervezetekkel, szakmai kapcsolatot tart -
Minden edzésre felkészülten és pontos időben kötelesek megjelenni. -A mérkőzéseken a csapatvezetői teendők ellátása – ha az egyesület
elnöke külön csapatvezetőt nem jelöl ki -A hazai mérkőzéseken a házigazda klub képviseletének ellátása – ha az egyesület elnöke más
személyt nem jelöl ki -Minden félév 4. hónapjában a labdarúgóktól a tagdíj beszedése, és a gazdasági felelős felé történő elszámolása -Az
edzéseken és mérkőzéseken használt sportszerek, technikai segédeszközök megóvása, használatuk után hiánytalan leadása a szertárba -A
felsorolt feladatain túlmenően, esetenként elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel az egyesület elnöke megbízza -Tudását, felkészültségét
szakmai továbbképzéseken és egyénileg folyamatosan fejlessze, az új módszereket alkalmazza

gyúró Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód szemléletét -
Rendszeresen figyelemmel kíséri a labdarúgók egészségi és fizikai állapotát. -Szakképesítésének mérten előzetes diagnózisokat állapít meg.
- Figyelemmel kíséri és szervezi a játékosok folyadék és vitaminpótlását. -Bemelegítő, lazító illetve gyógy masszázst végez a játékosokon. -
Figyelemmel kíséri a gyógyászati segédeszközök fogyását és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. -Edzéseken alkalmanként,
mérkőzéseken rendszeresen részt vesz és azokon az esetenként szükséges elsősegélynyújtásokat elvégzi. -Rendszeres kapcsolatot tart a
labdarúgó edzőkkel. -Szükség esetén elvégzi a játékosok Tape-lését. -Tudását, felkészültségét szakmai továbbképzéseken és egyénileg
folyamatosan fejlessze, az új módszereket alkalmazza. -Amennyiben betegség, vagy más nyomós okból a gyúró nem tudja elvégezni
feladatát, nem tud részt venni mérkőzésen, edzésen erről köteles időben tájékoztatni az egyesület elnökét, és vele közösen gondoskodni a
megfelelő helyettesítéséről -Az gyúró, a Csornai SE fennálló megbízási szerződésének ideje alatt, a sportágban más megbízást, feladatot
csak az egyesület elnökének hozzá-járulásával vállalhat.

technikai vezető Technikai vezető: a labdarúgó szakosztály technikai feladatainak szervezője, irányítója. Ellenőrzi és nyilvántartja a tagdíjbevétel alakulását,
elmaradás esetén intézkedéseket tesz. Felelős az éves szakmai terv elkészítéséért, melyet közreműködésével a vezetőedzőnek kell
csapatokra lebontva megterveznie. Folyamatosan figyelemmel kíséri, felügyeli annak végrehajtását, és az év végén beszámol a
teljesítéséről. A vezetőedzővel, edzőkkel együttműködve megtervezi, elkészíti az adott időszaknak megfelelő edzés- és pályabeosztást,
gondoskodik kihirdetéséről, végrehajtásáról. Kialakítja az edzők közötti munkamegosztást, összehangolja munkájukat. Intézi a játékosok
igazolási, átigazolási ügyeit

labdarúgó
szakosztályvezető

A szakosztályvezető munkája során részt vesz a szervezet tevékenységének adott időszakra történő meghatározásában (célok), éves
munkatervet készít (feladatok, felelősök, határidők). Összehangolja a sportszervezetben folyó szakmai tevékenységet. Kialakítja a szervezet
munkatársainak ösztönzési rendszerét. Biztosítja, illetve összehangolja a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeit. Megteremti a
sportolók mentális felkészítésének lehetőségeit. Közreműködik a versenyek előkészítésében és lebonyolításában. Megszervezi a versenyek
biztonságos lebonyolításának feltételeit, közreműködik az edzőtáborok szervezésében, az oktatók és az edzők részére szakmai
továbbképzéseket szervez, illetve koordinál. Irányítja a szakmai tevékenységhez kapcsolódó technikai személyzetet. Ellenőrzi a feladat- és
munkaköréhez kapcsolódó technikai személyzet tevékenységét. Rendszeresen beszámoltatja az edzőket a célkitűzések teljesítésének
állásáról és az időszerű feladatokról. Az edzőkkel egyezteti az aktuális szakmai és szervezési feladatokat. Tapasztalatot és információt cserél
a társszervezetek hasonló feladatokat ellátó munkatársaival. Részt vesz minden olyan programban, feladat megvalósításában, amely
hozzájárulhat környezetének, sportágának és az általa foglalkoztatottak személyiségének fejlődéséhez.

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)

9 367 591 Ft 94 622 Ft 0 Ft 9 462 213 Ft 9 462 213 Ft 18 829 804 Ft 18 924 426 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új db 1 7 520 000
Ft

7 520 000 Ft

7 520 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9-21 személyes kisbusz új Egyesületünk Bozsik alközpontként működik, valamint 10 utánpótlás csapata van. Nagyon sok vidékről bejáró gyerekkel
foglalkozunk akiknek többször problémát jelent az edzésekre mérkőzésekre való bejutás illetve onnan a hazajutás. A kisbusz
beszerzése után (edzők tudják vezetni) ezen a gondon tudnánk segíteni a gyerekek oda-vissza szállításával. A kisbusz nagy
segítséget jelentene a különböző tornákra való eljutásban, vagy a bajnoki mérkőzésekre utazásban minden csapatunk számára
(utánpótlás,női, felnőtt csapat). Az előzőekben ismertetett okok miatt kívánunk beszerezni egy kisbuszt a már meglévő
szállítójárműveink mellé.

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)

5 248 097 Ft 53 011 Ft 0 Ft 5 301 108 Ft 2 271 903 Ft 7 520 000 Ft 7 573 011 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. mobillelátó 2017-02-01 2017-04-30 2017-04-30 5 043 240
Ft

Környezetrendezés járdaépítés 2016-10-01 2016-10-31 2016-10-31 1 759 839
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb helyiség építése 2017-03-01 2017-05-31 2017-05-31 11 328 534
Ft

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás felújítása 2016-10-01 2016-10-31 2016-10-31 11 254 626
Ft

Pálya-infrastr. bőv. mobillelátó 2017-02-01 2017-04-30 2017-04-30 5 043 240
Ft

34 429 479
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

mobillelátó A 2012. évben átadott műfüves nagyméretű labdarúgó pályánk csak egy a pálya melletti térköves járdával rendelkezik. A nézők
csak onnan tekinthetik meg a mérkőzéseket, edzéseket. A járda fizikai akadállyal nem választható el a játéktértől, így a bajnoki
mérkőzések megrendezésekor ez problémát okoz. A műfüves pályánk keleti oldalvonala mellé kívánunk legalább 100 férőhelyes,
ülőkével ellátott, fedett mobil lelátót telepíteni. Ez a férőhelyszám a beérkezett árajánlatok függvényében vagy 1 vagy 2
egységből lenne kialakítva.

járdaépítés A 2015/16 évi TAO programunknak köszönhetően a centerpályán teljes kerülete mentén elkészül az a kerítéssel kombinált korlát,
ami elválasztja a nézőket a játéktértől. A korlát körül a pálya oldalvonalai és részben alapvonalai mentén állóhelyek vannak a
nézők számára. Ezen állóhelyeken csapadékos idő esetén a nézők sajnos a vízben és sárban tudnak csak állni a korlát körül.
Ezért a korlát külső oldala mellé 1 méter szélességben betonjárdát kívánunk kialakítani, hogy a nézők ezen állva követhessék a
korlát mellett a mérkőzéseket.

egyéb helyiség építése A centerpályánk déli oldalán lévő fedett lelátó mellett még a 70-es években kialakított, nem a mai kor igényeinek megfelelő, WC-
vel rendelkezünk. A nézők kiszolgálása érdekében a fedett lelátó keleti oldalára szeretnénk felépíteni egy vizesblokkot mely a mai
kor igényihez igazodva tartalmazna női és férfi toiletteket, kézmosási lehetőség biztosítása mellett. Ezzel egy régi
elmaradásunkat tudnánk pótolni és elkerülnénk azt, hogy a vendég nézők, mint érdekességet, rendszeresen fotózzák a 70-es
évekből itt maradt WC-nket.

pályavilágítás felújítása A centerpályánk jelenlegi világítását a 90-es évek elején építették ki. Annak ellenére, hogy a jelenlegi lámpatestek
összességében több mint 40 kW teljesítményt igényelnek, a fényerejük még edzések tartására is szinte alkalmatlan. A
lámpatestek túl alacsonyan vannak elhelyezve. A TAO programunk keretében a jelenlegi oszlopokat kívánnánk megmagasítani
és új lámpatestekkel ellátni, akkora fényerővel, hogy a kialakítandó világítás mellett NB III.-as bajnoki labdarúgó mérkőzéseket
lehessen megrendezni. Természetesen az így kialakítandó világítást az őszi és téli hónapokban edzések alkalmával is használni
kívánjuk.

mobillelátó A centerpályánk déli oldalán helyezkedik el egy 300 fő befogadására alkalmas fedett lelátó az oldalvonal mentén. A centerpálya
északi oldalvonala mentén nem rendelkezünk sem ülőhellyel, sem fedett résszel a nézők számára, ezért ide az északi oldalra
kívánunk telepíteni egy legalább 100 fő befogadására alkalmas mobil, fedett, ülőhelyekkel ellátott lelátót. Ez a férőhelyszám a
beérkezett árajánlatok függvényében vagy 1 vagy 2 egységből lenne kialakítva.
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Pálya-infrastr. bőv. mobillelátó Nagy mf.p 9300
Csorna
Toldi u.
Hrsz
208/2.

208/2. Egyéb

Környezetrendezés járdaépítés Nagy f.p. 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

egyéb
helyiség
építése

Nagy f.p. 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 Egyéb

Pálya
fűtve/világítva

pályavilágítás
felújítása

Nagy f.p. 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 Egyéb

Pálya-infrastr. bőv. mobillelátó Nagy mf.p 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Igen

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. 16 121 808 Ft 162 847 Ft 0 Ft 16 284 654 Ft 6 979 137
Ft

23 100 945 Ft 23 263 792 Ft

Utóf. 7 906 016 Ft 79 859 Ft 0 Ft 7 985 875 Ft 3 422 518
Ft

11 328 534 Ft 11 408 393 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 CSORNAI SE U19 16 országos II ffi UP 2. egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U17 CSORNAI SE U17 18 országos II ffi UP 1. egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U15 CSORNAI SE U15 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. Aktív

U14 CSORNAI SE U14 17 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U9 Csornai Sportegyesület 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U7 Csornai Sportegyesület 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

385765 TURI LEVENTE ETO FUTSAL KFT. 2015-07-27 15%

be/SFPHPM01-11400/2016/MLSZ

2016-08-24 12:52 10 / 28



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

U15 Csornai SE 12 női UP bajnokság Aktív

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

Versenyengedély szám 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 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 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 Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz edzőlabda db 80 6 832 Ft 546 560 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter pár 1 298 885 Ft 298 885 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 6 29 035 Ft 174 210 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 160 1 281 Ft 204 960 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 8 6 832 Ft 54 656 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 8 10 247 Ft 81 976 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 8 12 809 Ft 102 472 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 2 18 787 Ft 37 574 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 3 40 136 Ft 120 408 Ft

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

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

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 2 42 698 Ft 85 396 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz tekercs 50 2 135 Ft 106 750 Ft

Vitamin vitamincsomag doboz 40 2 562 Ft 102 480 Ft

Gyógyszer masszázskrém db 10 2 562 Ft 25 620 Ft

Gyógyszer sportkrém db 25 2 562 Ft 64 050 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 83 EKHO 100 12 170 792 Ft 34 158 Ft 2 459 405 Ft

Edző 580 Egyéb 100 12 213 489 Ft 51 878 Ft 3 184 404 Ft

Edző 1586 Egyéb 80 12 102 475 Ft 24 901 Ft 1 528 512 Ft

Edző 2872 EKHO 80 12 102 475 Ft 20 495 Ft 1 475 640 Ft

Edző TANC1431-01287 Normál 60 12 64 047 Ft 17 933 Ft 983 762 Ft

Edző TANC1401-00638 EKHO 40 12 42 698 Ft 8 540 Ft 614 851 Ft

Edző 5997 EKHO 40 12 42 698 Ft 8 540 Ft 614 851 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 8053 EKHO 40 12 42 698 Ft 8 540 Ft 614 851 Ft

Edző 2471 EKHO 40 12 42 698 Ft 8 540 Ft 614 851 Ft

Edző TANC1528-02064 Normál 60 12 64 047 Ft 17 933 Ft 983 762 Ft

Egyéb 0580 EKHO 160 12 170 792 Ft 34 158 Ft 2 459 405 Ft

Edző TANC1401-00638 EKHO 40 12 42 698 Ft 8 540 Ft 614 851 Ft

Edző TANC1528-02064 EKHO 40 12 42 698 Ft 8 540 Ft 614 851 Ft

Edző TANC1431-01287 EKHO 40 12 42 698 Ft 8 540 Ft 614 851 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

580 Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: -Népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód
szemléletét -Felméri a sportoló képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, felkészültségét -Kiválasztja a játékosokat -
Összeállítja a sportolók képességeinek fejlesztését szolgáló edzésterveket -Edzéseket vezet, mérkőzéseken edzőként
közreműködik -Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket -Rekreációs,
életminőség-javító foglalkozásokat tervez, szervez és vezet -A játékosokat felkészíti a mérkőzésekre, illetve megteremti a
sportolók mentális felkészítésének lehetőségét -Elemzi a sportolók mérkőzéseken és az edzéseken nyújtott teljesítményét -
Tehetséggondozást folytat -Összeállítja az éves munkatervet -Közreműködik a sporttevékenység szakmai és személyi
feltételeinek megteremtésében (pl. sportolók leigazolása, szerződtetése, edzők kiválasztása) -Részt vesz a szakmai tevékenység
értékelésében -Egyeztet a versenyek lebonyolításáról más csapatokkal a szakmai szervezetekkel, szakmai kapcsolatot tart -A
hazai mérkőzéseken a házigazda klub képviseletének ellátása – ha az egyesület elnöke más személyt nem jelöl ki -A felsorolt
feladatain túlmenően, esetenként elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel az egyesület elnöke megbízza -Tudását,
felkészültségét szakmai továbbképzéseken és egyénileg folyamatosan fejlessze, az új módszereket alkalmazza -az utánpótlás
szakmai vezető gondoskodik szükség esetén az edzők megfelelő helyettesítéséről -közvetlen kapcsolatot tart az egyesület
vezetőjével, a felnőtt csapat edzőjével -Jóváhagyja az utánpótlás korosztályú labdarúgók korosztályváltását, javaslatot tesz a
felnőtt csapatban való szerepeltetésre.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

83 UEFA A U19 6 16

580 UEFA A U17 6 16

1586 UEFA B U15 6 16

2872 UEFA B U14 6 16

TANC1431-01287 MLSZ Grassroots
C

U13 6 11

TANC1528-02064 MLSZ Grassroots
C

U13 6 11

TANC1401-00638 MLSZ Grassroots
C

U11 5 8
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

5997 MLSZ D U11 5 8

8053 MLSZ D U9 4 8

2471 MLSZ D U7 4 8

TANC1401-00638 MLSZ Grassroots
C

U15 4 11

TANC1528-02064 MLSZ Grassroots
C

U9 4 8

TANC1431-01287 MLSZ Grassroots
C

U7 4 8

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 621 701 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 384 296 Ft

Személyszállítási költségek 1 195 541 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 280 936 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 17 378 848 Ft

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

Összesen 21 861 322 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)

19 655 336 Ft 198 539 Ft 0 Ft 19 853 875 Ft 2 205 986 Ft 21 861 322 Ft 22 059 861 Ft
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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
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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

be/SFPHPM01-11400/2016/MLSZ

2016-08-24 12:52 19 / 28



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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

be/SFPHPM01-11400/2016/MLSZ

2016-08-24 12:52 20 / 28



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: Csorna, 2016. 08. 24.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Családi János (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: Csorna, 2016. 08. 24.
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Mellékletek

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

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

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

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 10 10 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 10 10 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 35 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 16 18 13%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 18 18 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 16 18 13%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 9 367 591 Ft 94 622 Ft 0 Ft 9 462 213 Ft 9 462 213 Ft 18 829 804 Ft 18 924 426 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 29 275 921 Ft 295 717 Ft 0 Ft 29 571 637 Ft 12 673 558 Ft 41 949 479 Ft 42 245 196 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 248 097 Ft 53 011 Ft 0 Ft 5 301 108 Ft 2 271 903 Ft 7 520 000 Ft 7 573 011 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

16 121 808 Ft 162 847 Ft 0 Ft 16 284 654 Ft 6 979 137 Ft 23 100 945 Ft 23 263 792 Ft

- ebből utófinanszírozott 7 906 016 Ft 79 859 Ft 0 Ft 7 985 875 Ft 3 422 518 Ft 11 328 534 Ft 11 408 393 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

19 655 336 Ft 198 539 Ft 0 Ft 19 853 875 Ft 2 205 986 Ft 21 861 322 Ft 22 059 861 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 58 298 848 Ft 588 878 Ft 0 Ft 58 887 725 Ft 24 341 757 Ft 82 640 605 Ft 83 229 483 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (32 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_1460719982.pdf (Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2016-04-15 13:33:02)
7a23c93b4cf596a7932b0986856823a42d2cf81f0338220741abfcb27aa6852a

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

nyilatkozatberuh_1461310957.pdf (Szerkesztés alatt, 715 Kb, 2016-04-22 09:42:37) 8f7ec08d301fe4d0aab50c6d1a0fb1050d4cd65acd7e4885d63a46dcd1fe22ba

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozat_1461310993.pdf (Szerkesztés alatt, 667 Kb, 2016-04-22 09:43:13) 55e0e7b2ad6a1d3f181f86908e5bf27570eaff58a63e149d1c9d6b2790bc59b5

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

nyilvantartohatosagiigazolas_1461310810.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2016-04-22 09:40:10)
0c8f368fc42d96641e943c990357d94acae89576e1a1bc39b98b2e9202ffbd08

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazolasigszolgdijbefizetes_1461310843.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-22 09:40:43)
74e499d58440230c1fbb0a03f9f5887862dbb9d063149bed4bde4e61164df95c

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

igazolaskoztartozasmentessegrol_1460720151.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2016-04-15 13:35:51)
a25e6fbdf9f8db687388632cfcca5a3b2aa8a24b50449649a5943f342031c147

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

jogerosepitesiengedely_vizesblokk_1470662013.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-08-08 15:13:33)
ea086b35744fe58b2a1af6aa1566e4b651b477de073bb52af11650cb8004c069

nyilatkozat_1461310923.pdf (Szerkesztés alatt, 667 Kb, 2016-04-22 09:42:03) 55e0e7b2ad6a1d3f181f86908e5bf27570eaff58a63e149d1c9d6b2790bc59b5

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

jegyzokonyvikivonat_1461848064.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 14:54:24)
841209710ce1a551fddde9af3de4b6e9f464e26404cde72bb7349b2552d1680d

jogerosepitesiengedely_vizesblokk_1470649608.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-08-08 11:46:48)
ea086b35744fe58b2a1af6aa1566e4b651b477de073bb52af11650cb8004c069

nyilatkozat-nemepitesugyihatosagi_1470649662.pdf (Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2016-08-08 11:47:42)
fd7839316f780d7e4fa9e6aae343715c6cb2c5a8849f8fc9f18ebfe7ae8bdeff

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

uzemeltetesiszerzodes_1460720169.pdf (Szerkesztés alatt, 788 Kb, 2016-04-15 13:36:09)
dd2aef23d2afdb1185a4f4d3c61017d39bc6aaf09b0e585328aeb9c393317268

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

tulajdonilapmasolat1_1461310880.pdf (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2016-04-22 09:41:20)
f4bc399829420180433e1272fa3d2fdbb22255ae80f97342d278ef81d271833c

tulajdonilapmasolat2_1461310887.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2016-04-22 09:41:27)
ccfca7f6fe7dfe6fd3bb610d7c523a9fc72a57049d799c111694e4c7e09d92e0

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

jegyzokonyvikivonat_1461848085.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 14:54:45)
841209710ce1a551fddde9af3de4b6e9f464e26404cde72bb7349b2552d1680d

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

9szemelyeskisbusz_1462183023.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2016-05-02 11:57:03)
edebe21fed135bf46008c4fac7860b65a38de371bcb776222ba2073ba8b152b3

mobillelato_1462186926.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2016-05-02 13:02:06) 102d7072151147528d846dbf3cf04fb2bb5c3493cd15a25fab2bbf96bf158952

edzolabdaarajanlat_1470649501.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2016-08-08 11:45:01)
12f61feb8efbf7f64c01578958ed1149c53417dadeff07a4f712bedad36c80d6

palyavilagitasfelujitasa_1462187415.pdf (Szerkesztés alatt, 893 Kb, 2016-05-02 13:10:15)
b31f7f3e7bf996a3eeb0101e18da739eca02b45b1fbe9c296c0d3710a85dbca5

jardaepites_1462187772.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2016-05-02 13:16:12) 0a9e577652ea79765ab746db45e4dd1d61e537a89a52bb87a8ba8139ca3d3efb

vizesblokkhelyiseg_1462187782.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-05-02 13:16:22) ca8be6e96995e003567f48931f934b8c2728e8889689b190fc1d59aef09b52b1

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

103ferohelyesbalosmobillelato_1462187180.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-05-02 13:06:20)
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0304e1618014c2790a22b973a61935ea9043390d7fca04bcca1a2fa5e8654311

lelatoalapozasfedeshez_1462187187.pdf (Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2016-05-02 13:06:27)
3db1a9e123cc6e4680266831ed9147576813fc0de008671099ea5d1ddb688698

lelatofedessel_1462187194.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-05-02 13:06:34) 9889ec7f168cd0f7b47341476d4006652b8715c6bfa7c8f7fcf18778fa11ddb5

lelatomuszakileiras_1462187201.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2016-05-02 13:06:41)
1fdfcbc059ebae5a0b9b4341b767f11a154c5d2b5d81f828ea67d4bd1d31c4da

tuv2016hu_1462187208.pdf (Szerkesztés alatt, 434 Kb, 2016-05-02 13:06:48) 39886da0f58a4c720907bed2018b5d4e48dc3012fd4e0a0ae1cad52362773729

megvalositasitervmobillelato_1470661985.pdf (Hiánypótlás melléklet, 209 Kb, 2016-08-08 15:13:05)
5a29c6ec73f7ffa526ec229b255f0048f13802f291ff9e655294f4da50321719

alairolap_1470663102.pdf (Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2016-08-08 15:31:42) f7504de31466b2780a10835fe20b59c53d356c640dbdcf0f585db978807ab49b
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