
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bólyi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bólyi SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  11

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19941314-1-02

Bankszámlaszám  50100019-12000784-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7754  Helység  Bóly

Út / utca  Park  Házszám  982 hrsz

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7754  Helység  Bóly

Út / utca  Park  Házszám  982 hrsz

Telefon  +36 20 921 06 42  Fax  +36 69 869 440

Honlap  www.boly.hu/sport/  E-mail cím  proterv@boly.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Pohl Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 921 06 42  E-mail cím  proterv@boly.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Orlovics Gyula +36 30 901 11 87 orlovics.gyula@gggl.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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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 9,9 MFt 10 MFt 45 MFt

Állami támogatás 2,1 MFt 3 MFt 3,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,7 MFt 0,75 MFt 0,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 11,5 MFt 16 MFt 85 MFt

Egyéb támogatás 5 MFt 4 MFt 10 MFt

Összesen 29,2 MFt 33,75 MFt 144,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5,7 MFt 12,6 MFt 13,9 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,6 MFt 1,8 MFt 2 MFt

Anyagköltség 6,9 MFt 5,9 MFt 9,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,3 MFt 0,3 MFt 0,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 16 MFt 14,7 MFt 35 MFt

Összesen 30,5 MFt 35,3 MFt 61 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 6,5 MFt 8,2 MFt 10,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,1 MFt 1,3 MFt 1,4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 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

30 388 151 Ft 607 763 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 11 722 385 Ft 234 448 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

Bólyi Sportegyesület 1919-ben alakult meg Jelenleg is a város egyetlen sportklubja. Fő feladata a versenysport, tömegsport és a szabadidős sport tevékenység
feltételeinek biztosítása. Az előző évek sportfejlesztési programjainak köszönhetően számtalan sikeres eredményről tudunk beszámolni. Nagy örömmel könyveltük el,
hogy a sportfejlesztési programjainkat a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatja, így nekiláthatunk az új feladatoknak, melyeknek egy része már megvalósításra is
került. Legnagyobb kihívásnak az utánpótlás nevelés fejlesztést és létszámának növelését tartjuk. Ezt a támogatáson keresztül jelentős mértékben növeltük is.
Elértünk arra a szintre, hogy utánpótlás játékosainknak biztosítani tudjuk a szükséges felszereléseket, mellyel óriási terhet veszünk le a szülők válláról. Az elmúlt évek
alatt az öltöző felújításokkal komfortos, családias környezetet tudunk biztosítani játékosainknak. Úgy gondoljuk, hogy a következő évek a játékosok számának
növekedéséről valamin a minőségi munka fejlődéséről fog továbbra is szólni a sportfejlesztési programnak köszönhetően. Az utánpótlás neveléshez kapcsolódik az
utaztatás finanszírozása, melyet a támogatás adta lehetőségek által meg tudtunk valósítani. Célunk, hogy a környező falvakból, iskolákból gyerekeket toborozzunk.
Tapasztalatunk, hogy gyerek azért nem kezdi meg a sportolást, mivel a kis falvakban nincs lehetőség és az utazás pedig gondot jelent a szülőknek. A következő
idényben is folytatjuk az előző években megtartott edzőtáborokat. A tárgyi eszköz felújításoknak köszönhetően az öltözők, pályák megújultak, komfortosabbá váltak.
Az idei 2015/16-os évadra vonatkozóan tehát a támogatást az eddig elért fejlesztés fenntartására szeretnénk megpályázni, valamint szükségünk lenne egy
sportcsarnok építésére, amivel megoldódna egyesületünk téli felkészülésének nagy része. Sajnos városunkban nincs ilyen jellegű létesítmény, ezért gondot okoz
télen az utánpótlásban futballozó gyerekek felkészítése. Az iskola tornaterme kicsi, valamint időben is korlátozott. Úgy gondoljuk, hogy programunk átgondolt és előre
mutató. 

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

Sportcsarnok építésre azért van szüksége egyesületünknek mert jelenleg nem megoldott a téli felkészülés utánpótlás csapataink számára. Ez egy könnyűszerkezetű
csarnok lenne, melyben gumiborítású padlózat lenne. Tartalmazna 2 öltözőt, valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkokat. A finanszírozásban segítségünkre lenne az
Önkormányzat aki az önerőt, valamint az utófinanszírozás miatt teljes összeget megelőlegezné egyesületünk számára. Tervezett befejezés 2015 október hónap. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Tárgyi eszköz beruházásunkat 2015. novemberében tervezzük befejezni. A többi beruházást pedig 2016.június 30-ig befejezzük. 

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 elmúlt évek sportfejlesztési programjainak köszönhetően új lehetőségek nyíltak meg előttünk. Az elmúlt években az utánpótlást fejlesztettük, valamint a klub
épületünk felújításait kezdtük meg. Amellett, hogy sok mindent sikerült megvalósítani, ezeket fent is szeretnénk tartani, továbbá régi és új célokat is szeretnénk
megvalósítani. Továbbra is fő irányelvünk az utánpótlás nevelés fejlesztése, létszámának növelése és annak a gyakorlatban való fenntarthatósága. A fiatalok
labdarúgásra való ösztönzésének egyik eszköze, hogy számukra csapatonként felszerelést, valamint a felkészüléshez korszerű eszközöket biztosítunk számukra. Így
amellett, hogy vonzóvá tudjuk tenni a futballt, mint közösséghez való tartozást, a szülők válláról is nagy terhet veszünk le. A fejlődés egyik legfontosabb pillére az
utánpótlás nevelés színvonalának további emelése. Ezt a már felállított szakember gárda fejlesztésével és létszámának növelésével szeretnénk elérni. Edzőink
feladata, hogy felvegyék a kapcsolatot a környező falvak iskoláival, óvodákkal és gyerekeket toborozzanak, melyeknek szállítását is egyesületünk magára vállalja. A
korábban beadott programjaink és a jelenlegi sportfejlesztési programunk közti kapcsolat az az irányelv, mely szerint a bólyi labdarúgásban résztvevő gyerekek
számát növeljük, így hozzájárulva a magyar labdarúgás fejlődéséhez. 

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

A sportfejlesztési program keretein belül megvalósuló utánpótlás nevelési feladatok ellátásának támogatásával egyértelműen javítjuk a régió családjainak gazdasági
helyzetét azzal, hogy költségeket vállalunk át tőlük. Ilyen például az utazás, mivel a növekvő üzemanyagárak mellett egyre nehezebb az utazási költségek
finanszírozása, vagy a sportfelszerelések beszerzése. A labdák, felszerelések, eszközök, valamint a standion biztosításával a környékbeli iskoláknak és óvodáknak is
gazdasági segítséget nyújtunk, mivel igény szerint rendelkezésükre bocsájtjuk ezeket rendezvények szervezésére a tanórákon kívüli, vagy akár a tanórába beépített
időben. A társadalmi hatások tekintetében reményeink szerint egy minőségében jobb és teljesebb életet tudunk biztosítani a helyi fiataloknak és gyerekeknek, azzal,
hogy a sportot és a sport szeretetét megismertetjük velük. Szabadidejüket hasznosan fogják eltölteni azok a gyermekek, akik délutánonként edzésre, hétvégenként
pedig mérkőzése járnak. A labdarúgás által megtanítjuk őket a tisztességes játékra és a fair play ismeretében talán egy tisztességes életre is felkészítjük őket.
Gazdasági hatása szinte azonnali, mivel úgy gondoljuk, hogy a beszerzett eszközökkel és az utaztatással anyagi terhet veszünk le a szülők válláról. Úgy gondoljuk,
hogy a társadalom javára válik szociális és egészségügyi értelemben véve is, ha a gyermekek aktívan sportolnak
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

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

be/SFPHPM01-09583/2015/MLSZ

2015-11-23 14:17 6 / 25



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Sportcsarnok sportcsarnok építés 2015-07-01 2015-09-30 2015-10-01 42 500 000
Ft

42 500 000
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

sportcsarnok építés Jelenleg városunkban az iskolai tornatermen kívül nincs fedett sportlétesítmény. Az iskola tornaterme kicsi és maximálisan
kihasznált. Iskolai elfoglaltságok miatt késői időpontba és minimális időtartamra tudtuk igénybe venni, mivel más szakosztályok is
használják. Utánpótlás csapatainknak a foglalkozásokat összevontan tudtuk megtartani ami nem igazán szolgálta a szakmai
fejlődést. A csarnok építéssel megoldódna egyesületünk téli felkészülése, valamint az iskolások is tudnák használni testnevelés
óra keretein belül a létesítményt.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Sportcsarnok sportcsarnok
építés

Csarnoképítés 7754
Bóly
Hunyadi
2

853 970 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 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

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 29 476 507 Ft 303 882 Ft 607 763 Ft 30 388 151 Ft 13 023 493
Ft

43 107 763 Ft 43 411 645 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 25 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 27 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi tévesen kétszer van

U19 BÓLYI SE U19 13 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 BÓLYI SE U17 13 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U15 BÓLYI SE U15 15 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U15 BÓLYI SE U15 7 megyei női UP megyei női UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U15 BÓLYI SE U15 12 egyéb futsal UP egyéb futsal UP 15/16-ban ebből lesz az U17

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Bólyi SE U11 12 egyéb futsal UP

U13 Bólyi SE U13 12 egyéb futsal UP

U17 Bólyi SE U17 12 egyéb futsal UP

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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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)

Sporteszköz labda db 90 4 000 Ft 360 000 Ft

Sporteszköz sportszár pár 120 1 450 Ft 174 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7*2 db 2 35 000 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz cipő db 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés melegítő szett 30 9 800 Ft 294 000 Ft

Sportfelszerelés mez szerelés szett 60 6 520 Ft 391 200 Ft

Sporteszköz táska db 10 9 500 Ft 95 000 Ft

Sporteszköz meccs labda db 12 12 000 Ft 144 000 Ft

Sportfelszerelés kapus kesztyű pár 10 9 500 Ft 95 000 Ft

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

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

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

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

2015/16 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 598 (Szabados J) EKHO 160 10 140 000 Ft 28 000 Ft 1 680 000 Ft

Edző TANC1320-00573 (Szíjas
Zs)

EKHO 160 10 140 000 Ft 28 000 Ft 1 680 000 Ft

Edző 950 (Andreidesz J) EKHO 80 10 90 000 Ft 18 000 Ft 1 080 000 Ft

Edző 0201 (András G) EKHO 80 10 85 000 Ft 17 000 Ft 1 020 000 Ft

Edző 2468 (Pfeil G) EKHO 60 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző 5824 (Rapp K) EKHO 40 10 35 000 Ft 7 000 Ft 420 000 Ft

Edző 331 (Bagoly Á) EKHO 140 10 110 000 Ft 22 000 Ft 1 320 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

598 (Szabados J) UEFA A U13 8 19

TANC1320-00573 (Szíjas Zs) Egyéb U15 8 15

950 (Andreidesz J) UEFA B U9 8 20

0201 (András G) UEFA B U19 8 15

2468 (Pfeil G) UEFA B U7 8 11

331 (Bagoly Á) UEFA B U11 8 14

5824 (Rapp K) Egyéb U11 8 13

TANC1320-00573 (Szíjas Zs) Egyéb U17 8 13
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 223 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 950 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 800 000 Ft

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

Összesen 12 673 200 Ft

2015/16 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)

11 370 713 Ft 117 224 Ft 234 448 Ft 11 722 385 Ft 1 302 487 Ft 12 907 648 Ft 13 024 872 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

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

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

Tárgyi utófinanszírozott 607 763 Ft 607 763 Ft 303 882 Ft 911 645 Ft

Utánpótlás-nevelés 234 448 Ft 234 448 Ft 117 224 Ft 351 672 Ft

Összesen 842 211 Ft  1 263 316 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program elkészítése, nyomon követése. A támogatókkal történő egyeztetés, adminisztráció, tanácsadás a tárgyalások során.
Előrehaladási jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a programban résztvevőkkel. Elszámolás elkészítése.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program elkészítése, nyomon követése. A támogatókkal történő egyeztetés, adminisztráció, tanácsadás a tárgyalások során.
Előrehaladási jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a programban résztvevőkkel. Elszámolás elkészítése.
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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: Bóly, 2015. 11. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pohl Róbert (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Bóly, 2015. 11. 23.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Bóly, 2015. 11. 23.
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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 7 8 14%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 7 8 14%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 66 970 1370%

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 13 15 15%

U18 fő 0%

U17 fő 13 15 15%

U16 fő 0%

U15 fő 22 25 14%

Egyéb indikátorok

u7-u13 83 100 20%

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

Tárgyi eszköz beruházás 29 476 507 Ft 303 882 Ft 607 763 Ft 30 388 151 Ft 13 023 493 Ft 43 107 763 Ft 43 411 645 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 29 476 507 Ft 303 882 Ft 607 763 Ft 30 388 151 Ft 13 023 493 Ft 43 107 763 Ft 43 411 645 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 370 713 Ft 117 224 Ft 234 448 Ft 11 722 385 Ft 1 302 487 Ft 12 907 648 Ft 13 024 872 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 40 847 220 Ft 421 106 Ft 842 211 Ft 42 110 536 Ft 14 325 980 Ft 56 015 411 Ft 56 436 517 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (42 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)

bolysealairasicimpeldany_1430335154.pdf Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2015-04-29 21:19:14)
b098e270c38ba380c6536e75292858fbc3ded1190f7d2f53d6977a77144af2b5

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

beruhazasokfinanszirozasitervebo_1430394612.pdf Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2015-04-30 13:50:12)
3ae9c8437861b3da8e797efcfee3bc6ebea0084f6e8dc2b622ecdfde2d83b137

bolyisportegyesulethianypotlas_1444115154.pdf Hiánypótlás melléklet, 100 Kb, 2015-10-06 09:05:54)
0c30ad068f20f04837e40a0232f10773f89f72060bb341e2ebcff1c6a2a8111d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

bolyisefedettsportteruletkihasz_1444117201.pdf Hiánypótlás melléklet, 198 Kb, 2015-10-06 09:40:01)
399a5ab7ab0b3d177ed7dd8b2f6ba418731b32dc4b5a2ad497e98e76bfeb2c41

nyilatkozathasznositasrol_1430395531.pdf Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2015-04-30 14:05:31)
697a507bbc5dcccc0d6ca0b11e8e71912368339a77ae3d30414f82cc189c4da4

Egyéb dokumentumok

bolyisportegyesulethianypotlas_1444115246.pdf Hiánypótlás melléklet, 100 Kb, 2015-10-06 09:07:26)
0c30ad068f20f04837e40a0232f10773f89f72060bb341e2ebcff1c6a2a8111d

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

kivonatboly_1430335103.pdf Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2015-04-29 21:18:23) d3cac437e2a329167fc2bf7ab13c81c1934f7bd50034dd421d75d9247f30b634

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

mlszbefizetesszamla_1444114730.pdf Hiánypótlás melléklet, 428 Kb, 2015-10-06 08:58:50)
9c60cf8c2381f28873e338597b55b1a9ba880b6757addd5f013ee2d3926ce29f

https_netbank.bolytksz.hu_emoon.wsc_1430395118.pdf Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 13:58:38)
bbb4f616e08037293c643fe49637b68c2e8b126bec5ecadee313d72657d6c017

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

adatbazis-lekerdezesbolyise_1430335168.pdf Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-29 21:19:28)
08d63ffb0f09f94e26e2bfe1c513b2439be6d5a320a197f6a5fe9e88e841f020

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

fedettsportterulet_ertesitesajog_1430395202.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 14:00:02)
30b113746fe195843de413ded27e06fec0d215b7b9a5e477de676b19688d76ac

csarnokepulet_ertesitesajogerore_1430395254.pdf Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 14:00:54)
9e3dff1faf63fb302853da01ac131f1974b73261cca7a3a4b60a16c536c8bbb5

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

csarnokepulet_ertesitesajogerore_1430395086.pdf Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 13:58:06)
9e3dff1faf63fb302853da01ac131f1974b73261cca7a3a4b60a16c536c8bbb5

fedettsportterulet_ertesitesajog_1430395096.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 13:58:16)
30b113746fe195843de413ded27e06fec0d215b7b9a5e477de676b19688d76ac

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

bolyegyuttmukodes_1430398004.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 14:46:44)
eda5ceefc41a122408b929c90a7489e8490da3caba420206f9222a2905f2230c

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

boly853_1.lap_1430394714.jpg Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2015-04-30 13:51:54) 09352bec75b553dd31bc2b37a135c63ad0d4cdb887c8fae65f7f6cda64a690c5

boly853_2.lap_1430394724.jpg Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2015-04-30 13:52:04) ab91a36b49314c942dc50100131f8a65e5f4ea68441de7c7931c7f3ffbe890e9

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

tulajdonosihozzajarulasboly_1430397949.pdf Szerkesztés alatt, 775 Kb, 2015-04-30 14:45:49)
1b13e2f75d392e6cce1bd07da8194dd294204b9f245f563995cc60c0eecffc70

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

0fedettsporteruletfoosszesito_1430398039.pdf Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2015-04-30 14:47:19)
a072e98a8fa178eb9d578fc090739ccdac7505f6bee8af994a976b0cc5b71d18

1fedettsporteruletbelsoepitesi_1430398045.pdf Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2015-04-30 14:47:25)
4224ead22f4b36d8947d5a30d0cc12a5ee3a0d0304bfe4e86ffd963fb11ba5e1

2fedettsporteruletepuletvillany_1430398049.pdf Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2015-04-30 14:47:29)
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78cf2d035bfbb5efef7452a1750fb04a99e1dcd9b189ff4080884dfb3e4f9005

3fedettsporteruletepuletviz-s_1430398054.pdf Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2015-04-30 14:47:34)
76c4e2a8d1b3b31a97dc643ee7178b5e59ff69de741fce5c0003b0fe5893fbf5

4fedettsporteruletepuletfutess_1430398059.pdf Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2015-04-30 14:47:39)
22b3c6a670421c1fb60a7bceb3d0808590e40888d7b116614b8ce572332a67a5

5fedettsporteruletepitesikulso_1430398065.pdf Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2015-04-30 14:47:45)
72e1253dae5a7ec589a140ea8dd52dcd9377df2386f996b05532a86ca19cedb6

6fedettsporteruletkulsocsapadek_1430398085.pdf Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2015-04-30 14:48:05)
d0630a8ce9d6b016a1d152bbfddb6bc3d03965eff82e2ae3a764b7085b604942

7fedettsporteruletujoltozoepit_1430398090.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-30 14:48:10)
8149f45f209954b99f4204512569797c6f11dde93485a208681fc89ed5ea4091

8fedettsporteruletujoltozoviz-_1430398098.pdf Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2015-04-30 14:48:18)
a5677b1c2530a4d9ce2d149112dad7ffcc0a03f1b68517fff3e60cda2792ee47

9fedettsporteruletujoltozofute_1430398108.pdf Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2015-04-30 14:48:28)
9f0d6ec8eec2d4b5c8795641bfbab80ba59947d1bd244d073bf5078ac3d72967

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

bolyfedettpalyagepeszet2015_1444114966.pdf Hiánypótlás melléklet, 391 Kb, 2015-10-06 09:02:46)
8344fcfcaef5832c2e3a89da2901e2d04dc1d9ab7d84caeeb8be8c6f325263b9

boly_sportepulet_es_oltozo_villved__1444114980.pdf Hiánypótlás melléklet, 843 Kb, 2015-10-06 09:03:00)
7684ec2bcd57efa527715e6ab2aa4d27b09600884d400a775e346ed9963af9c9

e-1mhelyszinrajz_1444114997.pdf Hiánypótlás melléklet, 181 Kb, 2015-10-06 09:03:17)
e89d5ecdbb94215937f7c5464882b447cae45ab276cc2de30a2beb09faadeac8

e-2malaprajz_1444115004.pdf Hiánypótlás melléklet, 216 Kb, 2015-10-06 09:03:24) 70cd1239564a2d5f53f463eab6f235dac768398c0a3c3afeb0cdabbcf36a3106

e-3mmetszetek_1444115012.pdf Hiánypótlás melléklet, 245 Kb, 2015-10-06 09:03:32)
d3eeb8561a3dd3e7a04b342e4a3bc11d0eed996c623fed048475a74e023fbebf

e-4me-k-id-ny-i.homlokzat_1444115020.pdf Hiánypótlás melléklet, 112 Kb, 2015-10-06 09:03:40)
13e2b3dda737153d97bf92d878bbc25331537dbc30df4c6af43a650c8a5ad096

e-5md-k-i.homlokzat_1444115031.pdf Hiánypótlás melléklet, 112 Kb, 2015-10-06 09:03:51)
73aeaca3c210a3392408a08600966d7a200befad69378ed405a8279cd103d1f1

mepiteszetimuszakileirasoltozo_1444115046.pdf Hiánypótlás melléklet, 172 Kb, 2015-10-06 09:04:06)
f1f62cf1a59fc692e4a77a3e3d34a51368413a0f634d3c2e034ea37892d957e0

sportburkolatkialakitas_1444115058.pdf Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2015-10-06 09:04:18)
bc14ae79535020986eb59102642d883ca0880c36505a6550bb76b77cf087d7e6

sportep_es_oltozo_villved_vv2-2m-r-_1444115075.pdf Hiánypótlás melléklet, 582 Kb, 2015-10-06 09:04:35)
cd552311c950da59cf351983ebff45e0fefb20e97f58f7af4964dcb30deb019a

sportep_es_oltozo_villved_vv2-2m-r-_1444115087.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-06 09:04:47)
cfd4bea112ee4ca29998a78c90ee74a4aaf868c09d1659b41420a0b3c6f8ca76

sportep_es_oltozo_villved_vv3-2m-r-_1444115096.pdf Hiánypótlás melléklet, 602 Kb, 2015-10-06 09:04:56)
463e20f97ef26bade837253ba0c696684baaf119b3e60af1fd0993580351cc12

v2-r5villanyszerelesialaprajz_1444115107.pdf Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2015-10-06 09:05:07)
9363d9db3fb484153bbb15fe0de559ebdb2c6ea653e92e006eb22a8fc596ca16

epitesimuszakileiras04_1430403184.pdf Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2015-04-30 16:13:04)
29b3e5656572b7fe61a3fb5e1f95e53ac2d5d982709fd69b0f4c9493b1e88fe5
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