
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csornai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csornai SE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2623

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 NB III-as  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Alközpont

Adószám  19882534-2-08

Bankszámlaszám  59500186-11066169-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

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

be/SFP-16400/2017/MLSZ

2017-05-02 13:00 1 / 27



A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

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

2017/18 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.

Kocsis István Városi Sporttelep Nagy f.p. 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 7140m2 Egyéb 120 0 Ft 12

Kocsis István Városi Sporttelep Öltöző 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 460 m2 Egyéb 200 0 Ft 12

Műfüves Pálya Nagy mf.p 9300
Csorna
Toldi u.
208/2 hrsz.

208/2 8625
m2

Egyéb 200 0 Ft 12

Füves pálya Edzőterület 9300
Csorna
Toldi u.
208/2 hrsz.

208/2 13241
m2

Egyéb 80 0 Ft 12

Kocsis István Városi Sporttelep
Bp

Egyéb 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 800 m2 Egyéb 80 0 Ft 12

Kocsis István Városi Sporttelep
Sf

Egyéb 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 2000
m2

Egyéb 80 0 Ft 12

Kocsis István Városi Sporttelep
nt

Egyéb 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 11523
m2

Egyéb 20 0 Ft 12

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Műfüves Pálya Fedett, ülőhelyes lelátóval 103 fő részére

Kocsis István Városi Sporttelep Bp Bitumenes kézilabda pálya

Kocsis István Városi Sporttelep Sf Salakos futópálya

Kocsis István Városi Sporttelep nt nézőtér: - fedett lelátóval 423 ülőhellyel - állóhelyek 1600 fő részére
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 25 MFt 26 MFt 26 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 9 MFt 14,5 MFt 13,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 35 MFt 67 MFt 55 MFt

Egyéb támogatás 10 MFt 40 MFt 40 MFt

Összesen 79 MFt 147,5 MFt 134,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 35 MFt 64,5 MFt 65 MFt

Működési költségek (rezsi) 7 MFt 8 MFt 8 MFt

Anyagköltség 6 MFt 10 MFt 12 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 12 MFt 43 MFt 22 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 18 MFt 20 MFt 25 MFt

Összesen 78 MFt 145,5 MFt 132 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 17 496 784 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 993 894 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

777 092 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 29 993 522 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Csornai Sportegyesületnél 5 szakosztály működik: labdarúgás, kézilabda, cselgáncs, karate, sakk. Ezek közül legnagyobb sportolói létszám a labdarúgó szakosztályon belül van, amelynek a
felépítése a következő: felnőtt csapat (NB III. Nyugati csoport), U-19 (NB III. Észak-nyugati csoport), U-17 (NB III. Észak-nyugati csoport), U-15 (NB II. Észak-nyugati csoport), U-14 (NB II.
Észak-nyugati csoport), U-15 leány (NB Észak-nyugati csoport - félpálya), U-13 (Bozsik-program, két csapat), U-11 (Bozsik-program, két csapat), U-9 (Bozsik-program, két csapat), U-7
(Bozsik-program, két csapat), női csapat (Győr-Moson-Sopron megyei kispályás bajnokság), öregfiúk csapat (Győr-Moson-Sopron megyei öregfiúk bajnokság). Labdarúgóink képzését 9 edző
segíti. Egyesületünk rendelkezik egy darab füves centerpályával, mely egy 300 fős és egy 103 fős fedett lelátóval ellátott. 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 a 2012. év során került átadásra az MLSZ pályaépítési programjának keretében. Műfüves pályán szintén rendelkezik egy 103 fő befogadására alkalmas mobil fedett lelátóval. Az
egyesület legnagyobb támogatója a helyi önkormányzat, emellett reklámbevételekből, jegybevételekből, egyéb támogatásokból (többek között TAO, MLSZ támogatás) finanszírozzuk az
egyesület működését. Edzőink közül 1 fő rendelkezik UEFA A képesítéssel, 2 fő UEFA B képesítéssel, 3 fő MLSZ Grassroots C képesítéssel, 3 fő MLSZ D képesítéssel. Kapusedzőnk nem
rendelkezik képesítéssel, viszont komoly szakmai múltra tekinthet vissza, mind játékosként, mind edzőként. Az utánpótlás szakmai munka irányítását az utánpótlás szakmai vezető végzi, a
labdarúgó szakosztály munkájáért a technikai vezető és a labdarúgó szakosztályvezető a felelős. 

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

Jelen pályázatunk keretében ingatlan beruházást nem tervezünk. A TAO csoporttal történt egyeztetés alapján azonban itt igényeljük a meglévő lelátónkra felszerelendő ülésekre és a
játékoskijáró fölött levő ponyva cseréjére (új beszerzés) a támogatást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Egyesületünk a 2017/2018-as 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 az utánpótlás-nevelés ráfordításai közül az
étkezés. Az utánpótlás-nevelés többi ráfordítása a támogatások megérkezésének függvényében kerülnek kifizetésre. A tárgyi eszköz beruházásokat a 2018-as év elejére tervezzük a
támogatás megérkezésének függvényében. 

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,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 a 16/17-es TAO programunk keretében még
egy további 9 személyes kisbuszt szereztünk be. A 2016-os évben megvalósult a centerpályán a pályavilágítás korszerűsítése. A 2017-es év elején elkészült mind a centerpályához, mind a
műfüves pályához egy-egy 103 fő befogadására alkalmas fedett mobil lelátó telepítése, valamint a centerpályán a meglévő korlát köré a betonjárda megépítése. A vizesblokk építése jelenleg
folyamatban van. 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 2017/2018-as 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 2016/2017-es 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 2017/2018-as szezon végére egy infrastruktúrában technikai feltételekben megerősödött, eredményes
sportegyesület fog működni Csornán.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés 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 12 110 000 Ft 24 200 Ft 1 610 400 Ft

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 300 000 Ft 66 000 Ft 4 392 000 Ft

gondnok Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 110 000 Ft 24 200 Ft 1 610 400 Ft

gazdasági vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 350 000 Ft 77 000 Ft 5 124 000 Ft

NB III. osztályú felnőtt csapat edző Edző UEFA A Egyéb 160 12 400 000 Ft 79 200 Ft 5 750 400 Ft

gyúró Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 175 000 Ft 34 650 Ft 2 515 800 Ft

labdarúgó szakosztályveztő Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 350 000 Ft 77 000 Ft 5 124 000 Ft

pályakarbantartó Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 250 000 Ft 55 000 Ft 3 660 000 Ft

szakmai igazgató Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 350 000 Ft 69 300 Ft 5 031 600 Ft

1200 108 2 395 000 Ft 506 550 Ft 34 818 600 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

NB III. osztályú felnőtt csapat edző 580

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

17 321 816 Ft 174 968 Ft 0 Ft 17 496 784 Ft 17 496 784 Ft 34 818 600 Ft 34 993 568 Ft

be/SFP-16400/2017/MLSZ

2017-05-02 13:00 6 / 27



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés mérkőzés mez db 30 2 300 Ft 69 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 30 2 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 30 1 128 Ft 33 840 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 60 3 639 Ft 218 340 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág hosszú db 30 4 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 30 4 228 Ft 126 840 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés cipőtartó táska db 30 4 500 Ft 135 000 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter db 4 106 000 Ft 424 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 4 9 145 Ft 36 580 Ft

Berendezési eszköz bojler, kazán db 1 345 315 Ft 345 315 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 4 17 000 Ft 68 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter db 4 4 800 Ft 19 200 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 932 366 Ft 932 366 Ft

2 828 481 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

mérkőzés mez Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek
tekintendő.

mérkőzés nadrág Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek
tekintendő.

sportszár Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek
tekintendő.

edzőmelegítő Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. Az egységcsomag 2 db edzőmelegítő felsőt tartalmaz, melyet ebben a formában tudjuk
a rendszerben rögzíteni. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek tekintendő.

edző nadrág hosszú Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek
tekintendő.

széldzseki Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek
tekintendő.

utazókabát Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek
tekintendő.

cipőtartó táska Egyesületünk sportfelszerelés egységcsomagok beszerzését határozta el (LEGEA TEMPESTA szett) labdarúgó csapataink részére, így szeretnénk
biztosítani edzéseken, mérkőzéseken, utazáskor a megfelelő sportfelszerelést és az egyesületben szereplő labdarúgók egységes megjelenését.
Sportfelszerelés egységcsomag részeként kerül beszerzésre. A feltüntetett árat a csomag ár megosztásából képeztük, így az tájékoztató jellegűnek
tekintendő.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kapu 3x2 méter Egyesületünk minősített utánpótlás nevelő központ, ezért rendszeresen rendezünk utánpótlás fesztiválokat és tornákat melyeken egyidejűleg több
csapat vesz részt. Jelenleg nincs elegendő kapunk az ilyen események lebonyolításához, ezért a megfelelő mennyiségű kaput eddig kölcsönből
biztosítottuk, a kapuk beszerzésével ezt a problémánkat kívánjuk megoldani.

kapuháló 3x2 méter A 3X2-es kapuk beszerzését már indokoltuk és természetesen ezen kapuk esetében szükség van a hálókra is.

bojler, kazán 2014/2015-ös programunk keretében beszerzésre került egy 500 literes indirekt tároló, mely egyesületünk meleg víz ellátását biztosítja, azonban
megnövekedett játékos létszámunknak köszönhetően szükségessé vált még egy további 500 literes indirekt tároló beszerzése (meleg vizes bojler).

kapu 2x1 méter Egyesületünk minősített utánpótlás nevelő központ, ezért rendszeresen rendezünk utánpótlás fesztiválokat és tornákat melyeken egyidejűleg több
csapat vesz részt. Jelenleg nincs elegendő kapunk az ilyen események lebonyolításához, ezért a megfelelő mennyiségű kaput eddig kölcsönből
biztosítottuk, a kapuk beszerzésével ezt a problémánkat kívánjuk megoldani.

kapuháló 2x1 méter A 2X1-es kapuk beszerzését már indokoltuk és természetesen ezen kapuk esetében szükség van a hálókra is.

eredményjelző (nem beépített) Egyesületünk jelenleg olyan eredményjelzővel rendelkezik, mely az idő mérése mellett csak a mérkőzés eredményét tudja jelezni a szurkolók részére.
Ezért kívánunk egy új több információt megjeleníteni tudó eredményjelzőt beszerezni. Az új eszköz meg tudja jeleníteni a mérkőző csapatok nevét, a
mérkőzés állását, az eltelt időt és futófelirat keretében akár a csapatok összeállítását, gólszerzők nevét, cserékkel kapcsolatos információkat.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 973 955 Ft 19 939 Ft 0 Ft 1 993 894 Ft 854 526 Ft 2 828 481 Ft 2 848 420 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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.

egyéb 2017-10-02 2017-10-06 2017-10-06 731 520 Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

egyéb 2018-02-01 2018-02-09 2018-02-09 370 840 Ft

1 102 360 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

egyéb A 2016-os év folyamán beszerzésre került 200 db nézőtéri ülés, melyek egyesületünk már meglévő lelátójára kerültek felszerelésre. Anyagi keretünk
akkor annyi ülés beszerzését tette lehetővé. TAO programunk keretében a fedett lelátónk további ülőhelyeit is - melyek jelenleg fa ülőpaddal vannak
ellátva - ülésekkel kívánjuk felszerelni. Ezért kívánunk további 120 db nézőtéri ülést beszerezni.

egyéb Egyesületünk öltözőépületének játékoskijárója vászon ponyvával fedett, ami mára jelentősen elöregedett, több helyen lyukas. Ezen ponyvát kívánjuk
újra cserélni az egyesületünk nevét tartalmazó fehér új ponyvára.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb Egyéb 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4. Nem
releváns

120 db Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb Egyéb 9300
Csorna
Toldi u.
1

228/4 Nem
releváns

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 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

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 769 321 Ft 7 771 Ft 0 Ft 777 092 Ft 333 039 Ft 1 102 360 Ft 1 110 131 Ft

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

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Csornai SE U9 U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Csornai SE U7 U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 CSORNAI SE U19 16 Országos III. osztály 2. Országos III. osztály 1. Aktív

U17 CSORNAI SE U17 16 Országos III. osztály 1. Országos III. osztály 1. Aktív

U15 CSORNAI SE U15 16 Országos II. osztály 1. Országos II. osztály 1. Aktív

U14 CSORNAI SE U14 16 Országos II. osztály 2. Országos II. osztály 1. Aktív

U13 Csornai SE U12 U13 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Csornai SE U13 U13 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Csornai SE U11 U11 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Csornai SE U10 U11 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U7 Csornai SE U7 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 Csornai SE U9 8 Bozsik Egyesületi Program 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

475940 KANTÓ ZSOMBOR ETO FUTBALL ÉS FUTSAL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2016.08.22. 15%

385800 SZÜCS ADRIÁN FTC LABDARÚGÓ ZRT. 2017.02.14. 15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U15 CSORNAI SE U15 12 Női UP torna Női UP bajnokság Aktív

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 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

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 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

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

Csornai SE U9 U9 (N) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Csornai SE U7 U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

CSORNAI SE U19 (N) U19 16 fő Országos III. osztály 2. 2 000 000 Ft

CSORNAI SE U17 (N) U17 16 fő Országos III. osztály 1. 5 600 000 Ft

CSORNAI SE U15 (N) U15 16 fő Országos II. osztály 1. 5 600 000 Ft

CSORNAI SE U14 (N) U14 16 fő Országos II. osztály 2. 2 000 000 Ft

Csornai SE U12 U13 (N) U13 11 fő Bozsik Egyesületi Program 1 000 000 Ft

Csornai SE U13 U13 (N) U13 11 fő Bozsik Egyesületi Program 1 000 000 Ft

Csornai SE U11 U11 (N) U11 8 fő Bozsik Egyesületi Program 1 000 000 Ft

Csornai SE U10 U11 (N) U11 8 fő Bozsik Egyesületi Program 1 000 000 Ft

Csornai SE U7 (V) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Csornai SE U9 (V) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

KANTÓ ZSOMBOR (N) 475940 2016.08.22.  Eto futball és futsal sportszervező és
szolgáltató kft.

+ 15%

SZÜCS ADRIÁN (N) 385800 2017.02.14.  Ftc labdarúgó zrt. + 15%

 Támogatás összesen 21 200 000 Ft

 Bónusz összesen 6 360 000 Ft (+ 30%)

 Teljes elvi támogatás 27 560 000 Ft

Női

CSORNAI SE U15 (N) U15 12 fő Női UP torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 500 000 Ft

 Férfi 27 560 000 Ft

 Női 500 000 Ft

 16/17-ös csapatok korrekció -8 300 000 Ft

Elvi támogatás 19 760 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

2017/18 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 580 EKHO 100 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft

Edző 2872 EKHO 100 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Edző 3306 Egyéb 80 12 175 000 Ft 34 650 Ft 2 515 800 Ft

Edző 2872 EKHO 80 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Edző TANC1407-00786 Normál 70 12 130 000 Ft 28 600 Ft 1 903 200 Ft

Edző TANC1528-02064 Normál 70 12 130 000 Ft 28 600 Ft 1 903 200 Ft

Edző TANC1401-00638 EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Edző 5997 EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Edző 8053 EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Edző TANC1528-02064 EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Edző 2471 EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Edző TANC1407-00786 EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Egyéb HU-3306 EKHO 160 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Egyéb UP technikai vezető Normál 120 12 200 000 Ft 44 000 Ft 2 928 000 Ft

Edző TANC1401-00638 EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

HU-3306 Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: - Népszerűsíti a rendszeres testedzést, 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 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
csapatba való szerepeltetésre.

UP technikai vezető Az egyesületnél az alábbi feladatokat látja el: - 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
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

580 UEFA A U19 6 16

2872 UEFA B U17 6 16

3306 UEFA B U15 6 16

2872 UEFA B U14 6 16

TANC1407-00786 MLSZ Grassroots C U13 6 11

TANC1528-02064 MLSZ Grassroots C U13 6 11

TANC1401-00638 MLSZ Grassroots C U11 5 8

5997 MLSZ D U11 5 8

8053 MLSZ D U9 4 8

TANC1528-02064 MLSZ Grassroots C U9 4 8

2471 MLSZ D U7 4 8

TANC1407-00786 MLSZ Grassroots C U7 4 8

TANC1401-00638 MLSZ Grassroots C U15 4 11

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 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 1 400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 29 626 200 Ft

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

Összesen 33 026 200 Ft

2017/18 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)

29 693 586 Ft 299 935 Ft 0 Ft 29 993 522 Ft 3 332 614 Ft 33 026 200 Ft 33 326 135 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-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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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
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Csorna, 2017. 05. 02.
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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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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, 2017. 05. 02.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Családi János (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csornai Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Csornai Sportegyesület (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, 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. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Csorna, 2017. 05. 02.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Kelt: Csorna, 2017. 05. 02.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 9 9 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 9 9 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 18 18 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 18 18 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 15 16 7%

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 17 321 816 Ft 174 968 Ft 0 Ft 17 496 784 Ft 17 496 784 Ft 34 818 600 Ft 34 993 568 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 2 743 276 Ft 27 710 Ft 0 Ft 2 770 986 Ft 1 187 565 Ft 3 930 841 Ft 3 958 551 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 973 955 Ft 19 939 Ft 0 Ft 1 993 894 Ft 854 526 Ft 2 828 481 Ft 2 848 420 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

769 321 Ft 7 771 Ft 0 Ft 777 092 Ft 333 039 Ft 1 102 360 Ft 1 110 131 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

29 693 586 Ft 299 935 Ft 0 Ft 29 993 522 Ft 3 332 614 Ft 33 026 200 Ft 33 326 135 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 49 758 679 Ft 502 613 Ft 0 Ft 50 261 292 Ft 22 016 962 Ft 71 775 641 Ft 72 278 254 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 (21 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_1492517618.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2017-04-18 14:13:38) bdb7cadc63d50531ae7e5cf174827d3d146dd12a897fa0d224aac33680044180

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

nyilatkozatte_1493016349.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-04-24 08:45:49) ca2ec27fa49f600ccadeb94a9b528d788a497f28fbd862c8044da88307e1d003

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozatnemrelevans_1493016368.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-04-24 08:46:08) d48793d2d4c4eaf06559b76203282c7b083f883e87730c04e234712bfb8c1690

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_1493113071.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2017-04-25 11:37:51) 3f57a46e9d4f1c4b67679ed07d540ccaa244dc840a31c527b22db5322399d039

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

birosagikivonat_1492517598.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2017-04-18 14:13:18) c998df07a0474802c88a404ff81162a48efb4d2573a96180230a92f05379adab

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

atutalasimegbizas_1493105134.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2017-04-25 09:25:34) 1b8d53637f53f1b9329150653426e310beadab593f935f057d8fa92cbdd06ba6

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

koztartozasmentessegigazolasa_1492517629.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2017-04-18 14:13:49) 3017006ccdcdb5a18e4013a19a37f8907c263eb314547ff2770ce1ee3dc1560a

onk.adoigazolas_1493114589.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2017-04-25 12:03:09) 6da93dcd397feb593df2991c0c79f56457169527431a16c1fe6e7d8fffe3b1d4

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozatnemrelevans_1493016311.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-04-24 08:45:11) d48793d2d4c4eaf06559b76203282c7b083f883e87730c04e234712bfb8c1690

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

nyilatkozatnemrelevans_1493016299.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-04-24 08:44:59) d48793d2d4c4eaf06559b76203282c7b083f883e87730c04e234712bfb8c1690

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_onk_1493016251.pdf (Szerkesztés alatt, 788 Kb, 2017-04-24 08:44:11) dd2aef23d2afdb1185a4f4d3c61017d39bc6aaf09b0e585328aeb9c393317268

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

nyilatkozatnemrelevans_1493016272.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-04-24 08:44:32) d48793d2d4c4eaf06559b76203282c7b083f883e87730c04e234712bfb8c1690

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

2x1kapuajanlat_1493110485.pdf (Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2017-04-25 10:54:45) e2e6cba3b7fa041093eb0ab20e32d7b7daaced7a4bea70d2065303400e0cfce0

ajanlatules_1493016380.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-04-24 08:46:20) 1b0666f8f6407e4e678fae3c8d278dcc611dcd341b0a3692713df0d6129be60f

indirekttarolo_1493016402.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2017-04-24 08:46:42) 2ddae0d9e15099b4bdfae8c340f69f7c6bbd54259d53c60887d1201de5ed6b2b

sporteszkozsportfelszerelesajanl_1493016434.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2017-04-24 08:47:14) 5415e085b662ded0577ab046f9f7093f44d136c719c9ec57fc9b956c286750b1

vaszoncserearajanlat_1493016475.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2017-04-24 08:47:55) 245a8a1d476542d4a5d136ffc795d368a240417cd58f01cf7bcdb2ab68ba807b

arajanlat_ledfootball_eredmenyjelz_1493707358.pdf (Szerkesztés alatt, 447 Kb, 2017-05-02 08:42:38) a2cf8627185628e888a459b90d0fe85b73a74a18a598ec95cdd1b4aea543db01

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

indirekttarolo_1493016517.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2017-04-24 08:48:37) 2ddae0d9e15099b4bdfae8c340f69f7c6bbd54259d53c60887d1201de5ed6b2b

ajanlatules_1493016529.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-04-24 08:48:49) 1b0666f8f6407e4e678fae3c8d278dcc611dcd341b0a3692713df0d6129be60f

ledererdmenyjelzo_2000x1200_spec_1493707401.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 08:43:21) 98ae73f8c420a47aa637feec118f09f9333d647cc216dd13fdfedefa7125c07d
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