
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bácsbokodi NKSE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBII

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

Adószám  19551683-1-03

Bankszámlaszám  51000022-10005745-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6453  Helység  Bácsbokod

Út / utca  Mátyás Király u.  Házszám  35

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6453  Helység  Bácsbokod

Út / utca  Mátyás Király u.  Házszám  35

Telefon  +36 30 370 93 29  Fax  +36 30 370 93 29

Honlap  www.bacsbokodnkse.eoldal.hu E-mail cím  bildi0514@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Banász Ildikó

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 370 93 29  E-mail cím  bildi0514@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Banász Ildikó +36 30 370 93 29 bildi0514@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Bácsbokodi Sportcsarnok Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Bácskai ÁMK 12 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2008-11-05

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2008-11-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Bácskai ÁMK 6447
Felsőszentiván
Szent István u.
19

Utánpótlás nevelés
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 4,5 MFt 3 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,225 MFt 1 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 17,062 MFt 8 MFt 17,7 MFt

Egyéb támogatás 7,5 MFt 5 MFt 4 MFt

Összesen 29,287 MFt 17 MFt 25,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,621 MFt 3 MFt 4,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 2,75 MFt 4 MFt 3,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,215 MFt 2 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 23,84 MFt 8 MFt 8 MFt

Összesen 31,426 MFt 17 MFt 18,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 8 MFt 8 MFt 15,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

27 981 572 Ft 559 631 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 14 665 329 Ft 293 307 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:

Egyesületünk önállóan 2008-ban nevezett be az NB/II-es kézilabda bajnokságba, korábban a Bácsbokodi Sportkör szakosztályaként működött. Mérkőzéseinket a
bácsbokodi Sportcsarnokban (6453 Bácsbokod, Hősök tere 5., hrsz.: 232.) rendezzük meg. Az egyesület csapatai folyamatosan jó szereplést produkálnak, több
esetben bajnoki és dobogós eredménnyel zárták a bajnoki idényeket. Az egyesületnek jelenleg 54 sportolója (csak női kézilabdázója) van, akik közül 15 fő felnőtt
korú, 454 fő pedig utánpótlás korú játékos. Jelen adatok alapján elmondhatjuk, hogy komoly jövő előtt áll az egyesület előtt, hiszen megfelelő és eredményes
utánpótlásbázissal rendelkezünk, akik helyi, Illetve térségi illetőségűek, kötődésűek. A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MKSZ stratégiai iránymutatásainak
megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését. Az egyesület kiemelt célja a térség kézilabda sportot kedvelő fiataljainak
versenysporthoz keretet biztosítani, továbbá a település lakosságának, különösen az ifjúságnak a szabadidős tevékenységéhez, sport tevékenységéhez hátteret
biztosítani, valamint a tervszerű utánpótlás nevelés. Cél a fiatalok a fiatalok testkultúrájának fejlesztése, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat,
egészséges életmód megismertetése, ennek érdekében felvilágosító tevékenységek folytatása.A mini és a serdülő csapatot egyaránt a megyei bajnokságban
indítottuk el 2013-ban is. Az utánpótlás-nevelés fontos állomása az egyesület szervezésében évente megrendezés kerülő edzőtábor. Az utánpótlás-nevelés
keretében a kitűzött sport-szakmai céljaink elérését az edzések megtartása, valamint az edző-, az iskolai-, és a bajnoki mérkőzéseken való részvétel is segíthetik. A
mini, és a serdülő csapatnak heti három, míg az ifjúsági és a felnőtt csapatnak heti három edzést szervezünk. 

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

A Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat (6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 80.) tulajdonában lévő ingatlan a település belterületén helyezkedik el, az iskola előtti
területen É-D-i irányban, a Hősök tere és a templom mögött, keleti oldalról a Tóth Kálmán utca vonalában. A csarnok bejárata a nyugati homlokzaton van, az iskola és
a templom irányában. A főbejáraton keresztül szélfogón és közlekedőn át lehet a sporttérbe jutni. A földszinten zuhanyzóval ellátott iroda, wc csoport, illetve a
sporttérhez kapcsolódóan két szertár került kialakításra. Az egyik szertárban a kívülről való közlekedés is megoldott, a szabadtéri sporteszközök könnyebb
kezelhetősége miatt. Az emeleten lettek elhelyezve a sportolók számára az öltözőcsoportok zuhanyzókkal, wc-kel és mosdókkal, valamint innen közelíthető meg
acéllépcsőn a kazánház. A sportcsarnok két véghomlokzatán vészkijárat lett tervezve. A csarnok tető szerkezete elavult és már balesetveszélyesnek mondható. A
térségben ez az egyetlen szabványos pálya, több község (50 km-es körzetben)csapata itt rendezi bajnoki mérkőzéseit. Így kívánjuk ezt felújítandó a csatolt tervek
alapján. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama: 2015/2016. sportfejlesztési időszak A projekt kezdő időpontja: 2015. július 1. A projekt záró időpontja: 2016. június 30. A projekt-tevékenységek
ütemezése: Felkészülés és azzal összefüggő költségek 2015. július 1 – 2016. szeptember 15. Klubelnök, UP edző 2015. július 1 – 2016. június 30. Saját rendezések
és költségei 2015. július 1 – 2016. június 30. Tornákhoz, kupákhoz kapcsolódó utazás és étkezés 2015. július 1 – 2016. június 30. Építési beruházások (festés
felújítás, világítás korszerűsítés) 2016. február 4 – 2016. június 30. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2016. január 1 – 2016. június 30. Bajnoki
mérkőzésekhez kapcsolódó utazás és étkezés 2015. szeptember 1 – 2016. május 31. 

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

A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület fontos célkitűzése, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a kézilabda a „Nemzeti Sportág státuszát” elérje. Az egyesület
térségi szinten növelni akarja a kézilabda mindennapos művelését, elterjedését. Az egyesület regisztrált sportolóinak számát – ide értve a nem versenysportolókat is-
meg kívánja duplázni 2017-re. (MKSZ stratégia 2.1.1) Az egyesület általános célkitűzéseit a helyi kézilabdasport megfelelő, többirányú kommunikációjával, a térség
általános iskoláinak bevonásával, a szabadidősportokat és a testmozgást kedvelők célirányos megkeresésével próbálja elérni. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal
összefüggő célok és azok megvalósítása: Cél Bácsbokod és térsége utánpótlásbázisa létszámának folyamatos növelése. Ezt a térség településeinek összefogásával
kívánjuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a környéken nincs semmilyen szervezett sportolási lehetőség, a Bácsbokodi Női Kézilabda SE igen fontos szerepet
tölthet be a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosításában, a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével.
Fontos tehát, hogy az edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermeket tudjunk integrálni az egyesületbe.Az utánpótlás-nevelés területén iskolás
korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba Bácsbokodon és térségében. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek
látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk (MKSZ stratégia 2.1.3.). Kiemelten feladatunk helyi, területi és iskolai
versenyek szervezésének segítése szakmai és eszközigény vonatkozásában (MKSZ stratégia 2.1.3.). Ennek érdekében már a korábbi támogatásból jelentősen
bővítettük eszközállományunkat.A megfelelő finanszírozás érdekében folyamatosan új partnereket keresünk, a régi partnereinkkel a kapcsolatainkat folyamatosan
ápoljuk.Az ifjúsági és felnőtt csapatokkal kapcsolatban az egyesület által kitűzött cél az NB/II. osztályban való helytállás.Az egyesület legfontosabb feladatai: •a
versenysportban érintettek kiemelten az egyesület tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete; •a testnevelés és a kézilabda sportnak hatékony eszközökkel történő
népszerűsítése; •kapcsolatok kialakítása és fenntartása más, hazai és külföldi sportegyesületekkel; •szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait
anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. 

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

Jelen programunk megvalósítását és pénzügyi fenntarthatóságát elsősorban Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat segíti. Az önkormányzat támogatási forrást
biztosít az egyesület működéséhez, továbbá jelen projektben foglalt építési beruházások megvalósulása esetén az önkormányzat az üzembe helyezést követően
csarnokhasználatot biztosít az egyesület részére, amely ugyancsak a pénzügyi fenntarthatóságot segíti elő.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

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

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF Sportcsarnok tetőszerkezet felújítás 2016-02-04 2016-05-31 2016-06-30 39 134 228 Ft

39 134 228 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Sportcsarnok tetőszerkezet
felújítás

6453
Bácsbokod
Hősök tere
5

232 A csarnok tető szerkezete elavult és már balesetveszélyesnek
mondható. A térségben ez az egyetlen szabványos pálya, több község
(50 km-es körzetben)csapata itt rendezi bajnoki mérkőzéseit. Így
kívánjuk ezt felújítandó a csatolt tervek alapján.

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

Nem

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 27 142 126 Ft 279 816 Ft 559 631 Ft 27 981 572 Ft 11 992 102
Ft

39 693 859 Ft 39 973 675 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 0 0 0 Nincs

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U13 14 0 1 Országos

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő 0 0 0 Nincs

Ifjúsági 18 0 1 Országos

Junior 0 0 0 Nincs

Összesen 32 0 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 35 35 000 Ft 1 225 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 35 1 000 Ft 35 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 35 10 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 35 8 000 Ft 280 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 35 16 000 Ft 560 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet db 35 10 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 35 5 000 Ft 175 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) db 35 30 000 Ft 1 050 000 Ft

Pályatartozék kapuháló db 2 55 000 Ft 110 000 Ft

Sporteszköz TRX db 10 65 000 Ft 650 000 Ft

Sporteszköz Rope kötél tréner db 5 35 000 Ft 175 000 Ft

Sporteszköz Recoil ellenállás szalag db 10 30 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz Gyorsasági zsák db 10 40 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés térdvédő pár 35 10 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelés könyökvédő pár 35 8 000 Ft 280 000 Ft

Sporteszköz futó gát db 15 25 000 Ft 375 000 Ft

Sporteszköz gyermek futó gát készlet db 3 20 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz kézilabda1 db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz kézilabda2 db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz band szalag db 35 3 000 Ft 105 000 Ft

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

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

Gyógyszer Fagyasztó spray db 10 2 500 Ft 25 000 Ft

Gyógyszer Jégakku db 2 1 400 Ft 2 800 Ft

Gyógyszer Jégtömlő db 2 4 200 Ft 8 400 Ft

Gyógyszer Ragtapasz csom 10 1 500 Ft 15 000 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 10 4 500 Ft 45 000 Ft

Gyógyszer Hűtőtáska (6L-15L) db 2 12 000 Ft 24 000 Ft

Gyógyszer Orrtampon db 10 3 800 Ft 38 000 Ft

Gyógyszer Sebösszehúzó tapasz db 10 480 Ft 4 800 Ft

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

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

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

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi utófinanszírozott 559 631 Ft 559 631 Ft 279 816 Ft 839 447 Ft

Utánpótlás-nevelés 293 307 Ft 293 307 Ft 146 653 Ft 439 960 Ft

Összesen 1 279 407 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Bácsbokod, 2015. 12. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Banász Ildikó (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

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

Kelt: Bácsbokod, 2015. 12. 11.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:10:53

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:13:38

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:06:46

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 22:59:56

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:06:23

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 21:42:28

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 21:48:41

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:07:14

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:07:33

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:07:43

Fájlok száma: 23
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:09:02

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:08:35

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:08:23

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:08:16

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:08:06

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:06:59

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:07:07

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-11-06 13:07:22

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Bácsbokod, 2015. 12. 11.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U10 10 14 40%

U13-U14 16 18 13%

NBII ifi. 29 35 21%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 27 142 126 Ft 279 816 Ft 559 631 Ft 27 981 572 Ft 11 992 102 Ft 39 693 859 Ft 39 973 675 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 27 142 126 Ft 279 816 Ft 559 631 Ft 27 981 572 Ft 11 992 102 Ft 39 693 859 Ft 39 973 675 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

14 225 369 Ft 146 653 Ft 293 307 Ft 14 665 329 Ft 1 629 481 Ft 16 148 157 Ft 16 294 810 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 41 367 495 Ft 426 469 Ft 852 938 Ft 42 646 901 Ft 13 621 583 Ft 55 842 016 Ft 56 268 485 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft

be/SFPHPM01-03052/2015/MKSZ

2015-12-11 19:51 18 / 20



A kérelemhez tartozó mellékletek (63 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

al____r__si_c__mp__ld__ny_b__csboko_1430320418.pdf Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2015-04-29 17:13:38)
85d1b6cda826ab33027043b1042d9171ed76cee47dff06efc86103af1f66e03a

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

azelkeszultsportletesitmenykihas_1430337461.doc Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2015-04-29 21:57:41)
a48832bbf5fa8f0355c91925c79c21409e3cbd81a4f475299d2c959e4f673434

doc_1446811686.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:08:06) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

A beruházás finanszírozási terve és forrása

doc_1446811715.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:08:35) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430337834.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 22:03:54) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultsportletesitmenykihas_1430337472.doc Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2015-04-29 21:57:52)
a48832bbf5fa8f0355c91925c79c21409e3cbd81a4f475299d2c959e4f673434

doc_1446811696.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:08:16) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

azelkeszultsportletesitmenykihas_1430337514.doc Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2015-04-29 21:58:34)
a48832bbf5fa8f0355c91925c79c21409e3cbd81a4f475299d2c959e4f673434

doc_1446811703.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:08:23) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Egyéb dokumentumok

1_adatbazis-lekerdezes_1446811486.pdf Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-11-06 13:04:46)
cd3c4540fb977e5735da4371c68a595baf258ff72b8fd57bf83bd83460184e1a

2sportmunkatars_1446811491.pdf Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2015-11-06 13:04:51)
32ad7054c29307223b280d9aca289ed8f8342d8273ad0023327ca114ea093a90

4_9_jegyzokonyvikivonat_1446811498.pdf Hiánypótlás melléklet, 872 Kb, 2015-11-06 13:04:58)
9324f87919d2156e8d44a84b6d79a9addf88cccd36457e6d1558dca123d028a7

5_tulajdonilap_1446811507.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-11-06 13:05:07) 06022810989f49d4b2fce80bb4cdf8799216faee13b5dd16eb4416de81277cc0

6_epitesiengedely-jogeros_1446811532.pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2015-11-06 13:05:32)
c8d908c4d5b75ba3c3655b39cfba0ea0e855d627139a8ed84a44075e4fb13906

7nyilatkozatnapelemekesnapkolle_1446811543.pdf Hiánypótlás melléklet, 618 Kb, 2015-11-06 13:05:43)
0da27f86559b57845d2e8ee23ba56073d027f30cf0b9f0d25e3946b61ca13b5c

7sportcsarnok1.jp_1446811551.jpg Hiánypótlás melléklet, 107 Kb, 2015-11-06 13:05:51)
76c55911b74ff7cb2b91be5f1e1e69606d7a372950af782dfc2e33e4722e8109

7sportcsarnok2.jp_1446811560.jpg Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2015-11-06 13:06:00)
86e4911bc1d6abc0329d9eee795132df639f21997ac1d9698d43066a830d8af5

8utemezesiterv_1446811565.pdf Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2015-11-06 13:06:05)
ec94a431a0bcce71ca75bf6d2371e2c76c1f35136a1d79f946fef7d678215852

10tamogatoiszandeknyilatkozatiwi_1446811571.pdf Hiánypótlás melléklet, 391 Kb, 2015-11-06 13:06:11)
87cef949d021d6b3268130f1e0244e1ab0aa7721adae28f5d5386780240fbba0

10tamogatoiszandeknyilatkozatrig_1446811577.pdf Hiánypótlás melléklet, 660 Kb, 2015-11-06 13:06:17)
1f8cde8d61b563095d289a43effa81eae0648f7a27b9c13527d663a329b90fff

12nyilatkozatsportletesitmenyfen_1446811583.pdf Hiánypótlás melléklet, 711 Kb, 2015-11-06 13:06:23)
6137b8f3157b81f3e33dedcc3af3f2c2d16235041158153c9f9f6958d32353ab

Nyilvántartó hatóság igazolása

kivonat1.jp_1430320246.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 17:10:46) 992918049f86a86509d180f8c8d4ab43765905ce20c5ab77eb1b121883c71e51

kivonat2.jp_1430320253.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 17:10:53) f3f608b61eb0984c135e40b5bc91a68f88b25e01474161fa4cba6a7c643faba9

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

befizetesbacsbokodinkse_1430341196.jpg Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2015-04-29 22:59:56)
bd1bdb8d11068f838e47aaef732a026096d685b6d892a3dbd02bd16e26d8d4b4

Köztartozásmentes adózó

1_adatbazis-lekerdezes_1446811606.pdf Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-11-06 13:06:46)
cd3c4540fb977e5735da4371c68a595baf258ff72b8fd57bf83bd83460184e1a

doc_1430337909.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 22:05:09) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

rendezesi_1430336921.pdf Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2015-04-29 21:48:41) a9af6c7e051b9f829efe667a4b69a8949a5503c8d07c3fa2a47110c26dd76e05

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

doc_1446811653.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:07:33) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430337858.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 22:04:18) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
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illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

epitesugyihatosagivegzes_1430337490.pdf Szerkesztés alatt, 390 Kb, 2015-04-29 21:58:10)
b84b9e521a6e245ad4f38b9b1e542b2052b16ec3857b4b9d92a0152f2097acd6

doc_1446811642.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:07:22) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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...

doc_1446811627.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:07:07) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430337878.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 22:04:38) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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

doc_1446811634.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:07:14) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

doc_1430337870.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 22:04:30) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

hozzajarulas_1430337583.pdf Szerkesztés alatt, 756 Kb, 2015-04-29 21:59:43) a06bf0523835854d4db1e9d7e75dbc83bd20f7cf65b5176b075761c59181e033

doc_1446811619.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:06:59) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

arajanlat_1430337623.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 22:00:23) 737a234e87056c6dd12692206a2033a10751bfb6f0628403322b3146cf8e10bc

doc_1446811663.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:07:43) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

delihomlokzat_1430337645.pdf Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2015-04-29 22:00:45) 466c0f69106ddf4fd961f6a8d8ed60b47f786d12c829c9dcac5e1f4b3dfc891f

emeletialaprajz_1430337649.pdf Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2015-04-29 22:00:49) c5c558c0dbb68de013f70f2ba137a1307fe5bc33178c096c3bf90a26a3597849

eszakihomlokzat_1430337654.pdf Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2015-04-29 22:00:54) fca8b5a647f56c05a7303311bfd32f7b3e6862a637a430254914538b16db0e44

felvetelimetszet_1430337658.pdf Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2015-04-29 22:00:58) 3488e65542331c9248a1ac862058acb25e039f30666610c38bd7205e57ed9d9f

foldszintialaprajz_1430337666.pdf Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2015-04-29 22:01:06)
ad3262e6ae03dcaa57313cbaa49a79092eb710d77ea3fc2c8036a650cb10e0da

keletihomlokzat_1430337671.pdf Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2015-04-29 22:01:11) b17d359ba54eeeb4cd602aba53c9770ffd804f8e90bc83c85222142b7afd0ccf

nyugatihomlokzat_1430337677.pdf Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2015-04-29 22:01:17)
b6ccf44451f963df5a9011d352297d915102022ca822a6d527873c210b3d34eb

tervezettmetszet_1430337683.pdf Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2015-04-29 22:01:23) cd04a8abc752ba94a48376dfad46228df0cf1d516b71965543f5faff604a3d5c

helyszinrajz_1430337699.pdf Szerkesztés alatt, 628 Kb, 2015-04-29 22:01:39) 5b5a9ccc78df8c0075d4a691eb36e0cc490b311b3e384cecfbf45afb2f825f2b

cserepbeepitesiutmutato_1430337718.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 22:01:58)
32c342e3a40ea529774e6166ca51071a76434b9b423bf2b242ce8f8ee044e1b6

doc_1446811742.pdf Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2015-11-06 13:09:02) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

tartoszerkezetimuszakileiras_1430337738.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 22:02:18)
e79a726563d6eeaf304b7c999877b784da71f99d6ba5088503fa9adf72b56b16

tuzvedelmidokumentacio_1430337743.pdf Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2015-04-29 22:02:23)
4f0e27122a4580af85d584ccafd26d730e0c5041856180ee41bfb5370eba28b5

tuzvedelmiegyeztetesijegyzokonyv_1430337755.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 22:02:35)
9c533745ecbe2419a5bfcf04e9af1fde7b720caf4ff5327a0ccc92d47d84904a

tuzvedelmihelyszinrajz_1430337762.pdf Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2015-04-29 22:02:42)
ba89fb145fbcebd9f3019e88052236b9f3db1be0b6f108dc6c64aa44c9f97bb2

tuzvedelmimetszet_1430337768.pdf Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2015-04-29 22:02:48)
7042c8aeeb00eb19fd7c1b10669db25c508fe1eb3b4201d6b4bd462c00dfa395

alairocimlap_1430337778.pdf Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2015-04-29 22:02:58) c0b7fbc723dc6cf4db161be9eac0959b3b1ab4ec16a2aaab57cdae04276dd59c

epiteszetimuszakileiras_1430337788.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 22:03:08)
b6694fc5789b53a55ad076777536480cf165e029017bd3395c478d9423679a40

epitmenymagassagszamitas_1430337792.pdf Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2015-04-29 22:03:12)
1cdf3853b6d61ed2c9ce24555ee6fe14dfa1cceb944ab06c7c82bde17325eb96

fenykepekazepuletrol_1430337803.pdf Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2015-04-29 22:03:23)
f2c3277107ad26fb554ce28b8f203c9de86e0ad1146b6772730e1dd96acbc568

megbizasiokirat_1430337809.pdf Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2015-04-29 22:03:29) f026f574264ca9ec0ceb14da26d2f5860a2416683467dd12e60bebf1e6df47a8

tartalomestervjegyzek_1430337814.pdf Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2015-04-29 22:03:34)
8b71e3279fe245ecc084c15d2f11e266186d6119fe83603a51509dac46474aca

terkepkivonat_1430337821.pdf Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2015-04-29 22:03:41) 609d7d0550029be3bc5d2d3b88b22f4ad9dc8bacfafe2d9a6c0917a4cdeab25e

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szemelyszallitasikoltsegekaljogci_1430336548.pdf Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2015-04-29 21:42:28)
0d25fa2e07b07e2cf3772a4735a88f95b79de6d16b389f0fef8471ef4162ed9d
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