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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Cigánd SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

139

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

NB III-as

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18428267-1-05

Bankszámlaszám

54600274-15020657-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3973

Helység

Cigánd

Út / utca

Fő utca

Házszám

80

Irányítószám

3973

Helység

Cigánd

Út / utca

Fő utca

Házszám

80

Telefon

+36 47 534 400

Fax

+36 47 534 404

Honlap

www.cigandse.hu

E-mail cím

cigand@cigand.hu

E-mail cím

cigand@cigand.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Fodor Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 459 65 11

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tóth István

+36 20 310 35 54

E-mail cím
tthpityu@gmail.com

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

8 MFt

6 MFt

20 MFt

Állami támogatás

0,5 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6 MFt

16 MFt

16 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

21 MFt

42 MFt

512 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

1,6 MFt

Összesen

35,5 MFt

64 MFt

549,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4 MFt

6 MFt

21 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

6 MFt

7 MFt

8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

10 MFt

15 MFt

25 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

21 MFt

30 MFt

56,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

16 MFt

20 MFt

65 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

3 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

2 324 298 Ft

46 485 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

17 290 749 Ft

345 815 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

106 258 084 Ft

2 125 162 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

361 707 183 Ft

7 012 476 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

19 294 458 Ft

369 084 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
Cigándi Sportegyesület 1998-ban alakult, majd 2009. óta nevének módosítása után Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület néven működik. Jelenleg több mint
200 versenyengedéllyel rendelkező játékossal rendelkezünk. Az előző években elindítottuk a futsal szakosztályt is. Csapataink nagyon szép eredményeket érnek el.
Kiemelném az U13-as korosztályt, akik az országos döntőbe jutottak. Utánpótlás csapataink 8 korosztályban versenyeznek MLSZ versenyben, illetve Bozsik
egyesületi szinten. (U7, U9, U11, U13, U14, U15, U17, U21). Az utánpótlás és az NB III -as felnőtt csapatunk mellett ebben a szezonban elindult a Cigánd Se II.
csapata is a megyei bajnokságban. A II. felnőtt csapatot csak cigándi származású, vagy kötődésű játékosok alkotják. A csapattal lehetőségünk nyílik a saját nevelésű
játékosok kipróbálására is felnőtt mérkőzéseken, másfajta körülmények között. A játékosok így tapasztalatot szerezhetnek a magasabb színvonal eléréséhez.
Felszereléseinket évről évre a TAO-s pályázat keretében tudjuk pótolni, mely igen nagy segítség az egyesületnek, hiszen e nélkül erre nem lenne lehetőségünk. Nagy
problémát jelent a felnőtt és utánpótlás csapataink idegenbeli mérkőzésekre történő utaztatása, mivel saját szállító eszközzel az egyesület nem rendelkezik. Egy jó és
egy rossz minőségű szabvány méretű füves pályán, egy edzőpályán, egy kisméretű műfüves pályán, egy tornateremben, illetve a helyi sportcsarnokban folyik a
játékosok, csapatok felkészítése. A center pályán közel 400 férőhelyes lelátónk van, mely bővítésére és felújítására már sor kerül ebben a szezonban. A kiszolgáló
épület (öltöző) felújítása TAO támogatás keretén belül megvalósult (2011), azonban a jelenlegi több mint 200 játékos a felszerelések, és a sportszerekkel már kinőtte
a jelenlegi létesítményt. Szükségessé vált egy olyan komplett öltöző (utánpótlás központ), ahol csapataink megfelelő körülmények között végezhetik munkájukat. Az
épületkomplexummal elegendő hely biztosítható edzőtáborok megszervezéséhez, valamint Cigándon Bozsik alközponti is létesülhetne. A felújított öltöző
berendezései elavultak, a szertári bútorok hiányosak. A sportcsarnok padlóburkolatának felújítása és a műfüves pálya felújítása a 2013/2014-es TAO-ból
megvalósult. A centerpálya felújítását az önkormányzat 2012-ben elvégezte és edzőpályát is kialakított melyhez területeket is vásárolt (önerőből). További ingatlan
vásárlása vált szükségessé a nagy műfüves pálya létesítéséhez, valamint az új edzőpálya kialakításához.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az utánpótlás-nevelés legfontosabb célja, hogy folyamatosan ,,termelje ki” a város és a kistérség élsportjához szükséges tehetséges ﬁatal sportolókat. E cél elérése
az egyre növekvő teljesítmény, a jelentős ráfordítási költségek miatt csak a feltételek teljes koncentrálásával oldható meg. nagy segítséget nyújt az utánpótlásnevelésben a Kántor Mihály Általános Iskola, mely 2009-től sporttagozatos osztályokkal rendelkezik (jelenleg 70-80 fő). Az egyesület saját létesítménnyel nem
rendelkezik, számára az önkormányzat biztosítja a létesítményeket. A létesítmény ennyi sportoló kiszolgálására alkalmatlan, a körülbelül 130 m2 alapterületű öltöző
pedig kicsi. Ez a kis épület nem megfelelő ahhoz, hogy kiszolgáljon 233 főt. Sajnos a bővítése nem megoldott, helyhiány miatt. Egy utánpótlás bajnoki mérkőzésen
4csapatot kellene,hogy el tudjunk helyezni. Ez napjainkban a kis öltözőinkbe összezsúfolódva oldható meg, csapatok összevonásával.Az önkormányzat és az
egyesület fő célja a csapatok magasabb szintre, magasabb osztály emelése. A felnőtt csapat jelenleg NBIII osztályban szerepel, de dobogós helyezései biztosítják
azt, hogy a következő években a dobogó legfelső fokára is felálljanak. A beruházásokkal kívánjuk elérni, hogy a pálya biztonságos, az előírásoknak megfelelő
állapotba kerüljön természetesen a fenntarthatóság és a költségcsökkentés szem előtt tartásával. Jelenlegi sporttelepünk a 186 fő igazolt utánpótlás korú játékos
számára kicsinek bizonyul. Az edzések megszervezése, az ütközések elkerülése hatalmas problémát jelent a sportszakemberek számára. Cigánd Város
Önkormányzata már megtette az első lépést a bővítés irányába, nyertes pályázatát az MLSZ Országos Pályaépítési Program segítségével 2016-ban valósítja meg. A
további beruházási munkákra egyesületünk kívánja sportfejlesztési programját benyújtani. Egyesületünknek szüksége van egy olyan épületre, mely alkalmas a közel
200 fő kiszolgálására, minden tekintetben. 1.ütem:Napelemes és napkollektoros rendszer kialakítása, műfüves focipalánk elhelyezése 2.ütem:Utánpótlás központ
kialakítása 3.ütem:Ingatlan vásárlás, centerpálya felújítás, edzőpálya kialakítás A létesítményi feltételek megteremtését követően célunk Cigánd Város
Önkormányzatával közösen, hogy Bozsik alközponti címet kapjunk, továbbá egy sportakadémiai szintű oktatás kialakítása, sportakadémia létrehozása, mely
megfelelő szintre emeli a labdarúgást környezetünkben is és amellyel biztosított lenne a tehetségek fejlődése, magasabb szintre jutása.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A program a 2015/2016 -oa bajnoki évadban valósul meg. A program kezdete: 2015.07.01. A program vége: 2016.06.30. Az utánpótlás-nevelés, a sportolók
felkészítése mellett, a beruházásokat az alábbi ütemezésben kívánjuk megvalósítani: 2015.07.01-2015.08.31: Tervezési munka, engedélyek beszerzése,
közbeszerzés lefolytatása. 2015.08.01-2015.08.31: Ingatlanvásárlás (sporttelepbővítés), kerékpártároló elkészítése. 2015.09.01-2015.10.30: Napelemes és
napkollektoros rendszer kialakítása a sportöltöző és a lelátó tetőfelületein. 2015.09.01-2016.06.30: Utánpótlás Központ kialakításának építési munkálatai. 2015.10.012015.11.30: MLSZ focipalánk elhelyezése a műfüves pálya körül. 2016.03.01-2016.05.31: Centerpálya felújítása és edzőpálya kialakítása a megvásárolt
ingatlanokon. A beruházási munkák kezdetét az időjárás és a pénzügyi forrás megszerzésének időpontja határozza meg úgy, hogy a beruházások 2015.06.30.
napjáig lezáruljanak. A futsallal kapcsolatos költségek felmerülés tekintetében 2014. augusztustól 2015. májusig tervezettek. A beruházásokhoz szükséges önrészt
Cigánd Város Önkormányzata biztosítja.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelenlegi sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a korábbi években már beadott és elfogadott, valamint elszámolt programjainkhoz. Az utánpótlás-nevelés
folyamatosan működik, csapataink és igazolt játékosaink száma folyamatosan növekszik, jelenleg 181 utánpótlás korú igazolt játékossal rendelkezünk. Az előző
időszakokban elindítottuk három korosztályban futsal csapatainkat, természetesen az idei évadban is folytatni kívánjuk ezt a munkát. Célunk olyan tehetséges és
hátrányos helyzetű ﬁatalok bevonása, akiknek a sport kiugrási lehetőséget biztosít jelenlegi helyzetéből. A megvalósítani kívánt utánpótlás feladatok ellátásához
azonban szükség van egy olyan európai szintű sportlétesítményre, ami alkalmas arra, hogy sportolóink és szakembereink mind a felkészülési időben, mind pedig a
verseny szezonban megfelelő színvonalon tudják végezni munkájukat. Ehhez szeretnénk megvalósítani azokat a beruházási elemeket, melyek biztosítják számunkra
a továbblépést. Egyesületünk és Cigánd város célja, hogy csapataink magasabb szintre emelkedjenek, valamint a jövőben kialakulhasson egy olyan akadémiai szintű
oktatás, mely példaértékű és kiemelkedő nem csak a városban, de a térségben, a régióban is. Egyesületünk alapszabályát szem előtt tartva dolgoztuk ki
sportfejlesztési programunkat, ami teljes mértékben igazodik a szakszövetségi stratégiához. Célunk a futball népszerűsítése, tömegbázis kialakítása, valamint Európai
szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása. Programunk kiemelt feladata a tehetséggondozás, a helybeli és a környékbeli településeken élő
tehetségek kiválasztása, képzése. Munkánk során kiemelt ﬁgyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű rétegek bevonására.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportolás pihenés, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az
egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot. A Cigánd SE a térségben központi
koncentráló szerepet tölt be mind társadalmi, mind gazdasági területen. Tudományosan bizonyított tény, hogy az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez,
működéséhez optimális idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek, mert ez
és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A
genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során
mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a
konfliktuskezelés vagy a problémamegoldó-képesség terén) és a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó
betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a
rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és odafigyeléssel vegyenek részt az
órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelésre lenne szükségük. A sport minden életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság
nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést, formálja a személyiséget és befolyásolja az egész életmódot. Programunk hozzájárul ahhoz mindehhez, továbbá
hogy egyre nagyobb számban vonjuk be a tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekeket a sport világába. Keressük, kutatjuk azokat a ﬁatalokat, gyerekeket, akiket be
tudunk vonni akár a labdarúgás, akár más csapatsportban és akiknek a sport kiugrási lehetőség lehet ebből a helyzetből. A testmozgás mellett nagy hangsúlyt
fektetünk az egészséges táplálkozás, a készségfejlesztés és az egyéniségek kibontakoztatására. Hatalmas előnyt jelent ez a program a ﬁataloknak, ugyanis ezzel
megteremtődne az a forrás amivel koordinálni és fejleszteni tudnánk egyesületünk munkáját.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Vezetőedző

Edző

UEFA A

Msszőr - Gyúró

Egyéb

Technikai vezető

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO

160

12

123 486 Ft

24 697 Ft

1 778 198 Ft

Nem
releváns

EKHO

96

12

37 046 Ft

7 409 Ft

533 462 Ft

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

58 656 Ft

11 731 Ft

844 646 Ft

Szertáros

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

96

12

37 046 Ft

7 409 Ft

533 462 Ft

Kapusedző

Edző

UEFA B

EKHO

80

12

24 697 Ft

4 939 Ft

355 637 Ft

Pályaedző

Edző

UEFA B

EKHO

80

12

37 046 Ft

7 409 Ft

533 462 Ft

672

72

317 977 Ft

63 595 Ft

4 578 869 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Vezetőedző

A felnőtt csapat részére megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőedző biztosítása a szakszerű munka végzése érdekében.

Msszőr Gyúró

Alkalmazása indokolt a felnőtt csapat részére. Feladata a sportolók izomzatának sportolásra alkalmas állapotban tartása, a sérülések
bekövetkezési valószínűségének csökkentéséhez, a sérült játékosok rehabilitációs idejének csökkentéséhez elengedhetetlen megfelelő
szakképestéssel és tapasztalattal rendelkező gyúró személyzet alkalmazása.

Technikai
vezető

A technikai vezető feladata az MLSZ -szel történő kapcsolattartás. További feladata a játékengedélyek ügyintézése, a sportorvosi engedélyek
beszerzése. Az utazások és a szállások szervezése. A mérkőzések ideje alatt a jegyzőkönyvek vezetése.

Szertáros

A szertáros feladata a szertár rendben tartása, a felszerelések és a sporteszközök megfelelő állapotban tartása. A pálya és a környék
karbantartása.

Kapusedző

A kapusedző alkalmazása indokolt. Fontos, hogy kapusedző kapusai számára a legjobb környezetet teremtse meg a tanulásra. Kapusai
képzését teljes körűen kell végeznie a csapat szakmai programjával szoros összhangban. A kapusok külön edzési programot végeznek, hiszen
ők a védelem utolsó bástyái. Ebben segíti az edzői munkát a kapusedző.

Pályaedző

A vezetőedző munkájának segítése és a játékosok egyéni képzésbe való közreműködése miatt fontos egy pályaedző alkalmazása.

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)

2 254 570 Ft

23 243 Ft

46 485 Ft

2 324 298 Ft

2 324 298 Ft

4 625 354 Ft

4 648 597 Ft
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be/SFP-10424/2015/MLSZ
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
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz beszerzése

db

2

5 000 000
Ft

10 000 000 Ft

Pályatartozék

Mobil lelátó

db

1

5 080 000
Ft

5 080 000 Ft

Pályatartozék

Hangosítás

db

1

1 200 150
Ft

1 200 150 Ft

Öltözőfelszerelés

Öltöző berendezések, bútorok

csom

1

3 778 352
Ft

3 778 352 Ft

Egyéb

Ipari mosógép

db

2

540 000
Ft

1 080 000 Ft

Egyéb

Ipari szárítógép

db

2

460 000
Ft

920 000 Ft

Egyéb

Pályakarbantartás

db

1

1 343 846
Ft

1 343 846 Ft

Egyéb

Kézi fűszellőztető

db

1

420 000
Ft

420 000 Ft

Informatikai eszközök

Laptop és nyomtató

szett

2

180 000
Ft

360 000 Ft

24 182 348 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mikrobusz beszerzése

Egyesületünk nem rendelkezik saját tulajdonú autóbusszal. Az autóbusz bérlés, a személyszállítás minden évben jelentős kiadás
Egyesületünknek. Egy új 9 személyes és egy használt autóbusz beszerzése indokolt. Az utánpótlás csapatok szállítása teljes
mértékben megoldható két autóbusszal és költséghatékonyabb megoldás, mint a buszbérlés. A játékosok utaztatása edzésekre,
mérkőzésekre megoldott lenne a környező településekről.

Mobil lelátó

Egy mobil lelátót kívánunk beszerezni a meglévő edzőpályához, tartalék pályához. Az utánpótlás csapatok nagyrészt az
edzőpályán tartják mérkőzéseiket. A nézőknek az edzőpályán nem tudjuk biztostani a kényelmes szurkolás lehetőségét.

Hangosítás

MLSZ Infrastruktúrális Szabályzatának (másod osztálynak megfelelő szinten) megfelelő hangosítás kiépítése a sporttelepen,
mely jelenleg nem megoldott. Jelenlegi hangosítás sem az NB II., sem az NB III. előírásainak nem felel meg. Négy darab
kisméretű hangfallal oldjuk meg jelenleg a hangosítást.

Öltöző berendezések,
bútorok

Öltözőink korszerűek, a 2012/2013 -as TAO időszakban felújításra kerültek. A berendezések tekintetében azonban elavult több
10 éves bútorokkal rendelkezünk. Felszereléseinket, sporteszközeinket nem tudjuk megfelelően és megfelelő helyen tárolni,
játékosaink vagyoni értékeinek biztonsága sem megoldott. Bírói öltözők berendezései hiányosak, illetve elavultak.

Ipari mosógép

Jelenlegi mosógépünk kapacitását és állagát tekintve nem megfelelő. Karbantartása egyre gyakoribb, a mosás így akadozik, sok
esetben nem tisztít megfelelően. A sportfelszerelések foltosak maradnak. Szükséges egy nagyobb kapacitású gép beszerzése,
melynek energiaosztálya is jobb a jelenleginél.

Ipari szárítógép

Szárítógépünk elromlott, javítása költséghatékonyan nem lehetséges. Szükséges egy olyan nagy teljesítményű szárító
beszerzése, amely elbírja a mosógép kapacitását, valamint a 13 csapat felszerelésének mennyiségét is.

Pályakarbantartás

A füves pályák karbantartására évente legalább egy alkalommal (tavasszal) sort kell keríteni, hogy megfelelő minőségű pályát
kapjunk. Ilyenkor a gyepszellőztetésen kívül megtörténik a lyuggatás tömör tüskékkel, a homokszórás, a felülvetés és a
műtrágyázás.

Kézi fűszellőztető

Használata évente több alkalommal elengedhetetlen a szép gyep eléréséhez. Segítségével erősebb, szebb és strapabíróbb
gyepszőnyeget kapunk.

Laptop és nyomtató

A mérkőzések idejére, a bírók számára, a jegyzőkönyvek vezetésére és kinyomtatására alkalmas laptop és a hozzá kapcsolódó
nyomtató beszerzése indokolt. A jelenlegi asztali számítógépünk nem tudja megfelelően kiszolgálni a bírói igényeket. Több
panasz is érkezett már a játékvezetők részéről. A játékvezetői munkát kívánjuk ezzel javítani.

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)

16 772 027 Ft

172 907 Ft

345 815 Ft

17 290 749 Ft

7 410 321 Ft

24 528 163 Ft

24 701 070 Ft
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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)

Öltözőépület ép.

Utánpótlás központ

2015-09-01

2016-06-30

2016-06-30

506 095
000 Ft

Ingatlanvásárlás

Sporttelep bővítése

2015-08-01

2015-08-30

2015-08-30

5 000 000
Ft

Pálya infr. bőv.

Napelemes és
napkollektoros rendszer
kiépítése

2015-09-01

2015-10-30

2015-10-30

55 610 000
Ft

Pálya infr. bőv.

Kerékpártároló

2015-08-01

2015-08-31

2015-08-31

1 711 520
Ft

Pályafelújítás

Centerpálya felújítás

2016-03-01

2016-05-31

2016-05-31

12 700 000
Ft

Pályaépítés

Edzőpálya építés

2016-03-01

2016-05-31

2016-05-31

52 300 000
Ft

Pálya infr. bőv.

MLSZ focipalánk
műfüves pályához

2015-10-01

2015-11-30

2015-11-30

3 288 000
Ft

Tervezési díj

Engedélyes és kiviteli
tervek

2015-07-01

2015-08-31

2015-08-31

18 000 000
Ft
654 704
520 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Utánpótlás központ

Egyesületünk jelenleg 186 utánpótlás korú játékossal rendelkezik. Ez 8 labdarúgó utánpótlás csapatot és 3 utánpótlás futsal
csapatot jelent. Az utánpótlás csapatainkon kívül 2 felnőtt csapat is szerepel bajnokságban, összesen 47 fővel. A jelenlegi
öltözőnk alapterülete 135 m2. Ez a kis épület nem megfelelő ahhoz, hogy kiszolgáljon 233 főt. Sajnos a bővítése nem megoldott,
helyhiány miatt. Egy utánpótlás bajnoki mérkőzésen 4 csapatot kellene, hogy el tudjunk helyezni. Ezt napjainkban a kis
öltözőinkben összezsúfolódva oldható meg, csapatokat összevonva. A felszereléseink tárolása is nehézkes, sok esetben a
sportcsarnok adhat helyet ezeknek, de szállításuk szintén nagy odafigyelést igényel.

Sporttelep bővítése

A sporttelepet további két telek megvásárlásával bővíthető. Az 1425 és 1427 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásával
lehetőségünk nyílik, hogy a centerpályánkat szélesítsük az előírásoknak megfelelően, továbbá egy szintén előírásoknak
megfelelő edzőpályát alakítsunk ki. A vásárlások következtében Cigánd Város Önkormányzatának nyertes pályázata is
megvalósulhat a következő évben (nagyméretű műfüves pálya építés Pályaépítési program keretében). Mindezek elérésével
településünkön Bozsik alközpont létesítésére is lehetőség nyílik.

Napelemes és napkollektoros
rendszer kiépítése

A fenntarthatóság, a rezsicsökkentés és a környezetbarát megoldások jegyében ki szeretnénk használni a megújuló
energiaforrásokat. A napkollektorokat a sportöltöző tetején kívánjuk elhelyezni. A napkollektor segítségével a meleg víz
szükségletet kívánjuk biztosítani, illetve a fűtés rásegítésére is alkalmas. A napelemek a lelátó teljes hosszában kiépítésre
kerülnek, ezzel biztosított lenne a villamosenergia, csökkennek a költségek. Labdarúgó klubunk célja a hosszútávú működési
költségcsökkentés a megújuló napenergia-rendszerek bevonásával.

Kerékpártároló

Egy darab 20 férőhelyes kerékpártárolót kívánunk az öltözőhöz kialakítani. A kerékpártároló fából készül, illeszkedik a
településképbe. A mérkőzéseket kerékpárral látogatók száma magas, viszont a sporttelepen a kerékpárok biztonságos tárolása
nem megoldott, minden más intézményben ezek már elkészültek.

Centerpálya felújítás

A centerpályánk megnagyobbítása (szélesítése) és eltolása szükséges az MLSZ szabályzatok alapján. II. és III. osztályú
pályaméretek és szabályok biztosításával, betartásával.

Edzőpálya építés

Edzőpályánk nem megfelelő méretű. A centerpálya méretének módosítása miatt az edzőpálya eltolása szükséges a megfelelő
öntöző berendezésekkel. A meglévő pályáink nem tudják kielégíteni az utánpótlás korosztályok edzés és mérkőzés igényeit.
Célunk egy élőfüves nagypálya létesítése, drénrendszerrel és automata öntözőrendszerrel.

MLSZ focipalánk műfüves
pályához

Jelenlegi műfüves pályánk körül rossz minőségű OSB lapok töltik be a palánk funkcióját. Az igénybevétel során az OSB lapokról
darabok szakadnak le. Ez nem csak balesetveszélyes, de a pálya felületére jutva roncsolja a műfüvet, a pálya felületét. Jó
minőségű MLSZ palánkra kívánjuk cserélni a jelenlegi palánkot.

Engedélyes és kiviteli tervek

A tervezési díj magába foglalja: engedélyes tervek, kiviteli tervek, statikai tervek, gépészeti tervek, villamos tervek,
szakhatóságok eljárási díjai.

2015-10-15 21:16
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2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőépület ép.

Utánpótlás központ

Öltöző

3973
Cigánd
Fő utca
47

1430/3

1400

Egyéb

Ingatlanvásárlás

Sporttelep bővítése

Nagy f.p.

3973
Cigánd
Rekesz
utca
-

1427, 1425

20000

Egyéb

Pálya infr. bőv.

Napelemes és
napkollektoros
rendszer kiépítése

Egyéb

3973
Cigánd
Fő utca
47

1430/3

Pálya infr. bőv.

Kerékpártároló

Egyéb

3973
Cigánd
Fő utca
47

1430/3

132

Egyéb

Pályafelújítás

Centerpálya felújítás

Nagy f.p.

3973
Cigánd
Fő utca
47

1430/3

7140

Bérelt

Pályaépítés

Edzőpálya építés

Nagy f.p.

3973
Cigánd
Rekesz
utca
-

1427,1425

7140

Bérelt

Pálya infr. bőv.

MLSZ focipalánk
műfüves pályához

Kicsi mf.p.

3973
Cigánd
Fő utca
47

1430/3

924

Egyéb

Tervezési díj

Engedélyes és kiviteli
tervek

Egyéb

3973
Cigánd
Fő utca
80

-

Megj.

A megadott terület
alapján maximum
elszámolható nyers
beruházási érték

Egyéb

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

U11

Nagy füves pálya
(edzőpálya)

félpálya

4

15

U13

Nagy füves pálya
(edzőpálya)

félpálya

4

19

U14

Nagy füves pálya
(edzőpálya)

nagypálya

6

15

U15

Nagy füves pálya
(edzőpálya)

nagypálya

6

23

U17

Nagy füves pálya
(edzőpálya)

nagypálya

6

26

U19

Nagy füves pálya
(edzőpálya)

nagypálya

6

18
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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

Városi sportpálya Öltöző

Öltöző

3973
Cigánd
Fő utca
47

1430/3

135
m2

Egyéb

396

0 Ft

12

Ált. iskola tornaterem

Edzőcs.

3973
Cigánd
Iskola utca
12/a

1213/12

162
m2

Egyéb

52

0 Ft

5

Városi sportpálya Cigánd

Kicsi
mf.p.

3973
Cigánd
Fő utca
47

1430/3

20x40
m

Bérelt

32

3 500 Ft

7

Ovifoci pálya

Kicsi
mf.p.

3973
Cigánd
Iskola utca
8

1213/12

6x12
m

Egyéb

20

0 Ft

7

Városi Szabadidő Központ

Egyéb

3973
Cigánd
Vasút utca
46

1285

2916
m2

Bérelt

201

5 500 Ft

6

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.

103 070 341 Ft

1 062 581 Ft

2 125 162 Ft

106 258 084 Ft

45 539 179 Ft

150 734 682 Ft

151 797 263 Ft

Utóf.

351 077 636 Ft

3 617 072 Ft

7 012 476 Ft

361 707 183 Ft

155 017 364
Ft

513 107 476 Ft

516 724 548 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

U11

Bozsik egyesületi U11

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

23

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

CIGÁND SE U14

15

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

U15

CIGÁND SE U15

23

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

U17

CIGÁND SE U17

26

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

U21

CIGÁND SE U21

24

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

U7

Bozsik egyesületi U7

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
Cigánd Se U19

Létszám
18

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

országos II ffi UP 1.

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-15 21:16

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

2015-10-15 21:16

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

U11

Cigánd Se

13

egyéb futsal UP

U13

Cigánd Se

11

egyéb futsal UP

U15

Cigánd Se

18

egyéb futsal UP

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-15 21:16

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

2015-10-15 21:16

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

2015-10-15 21:16

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

Mobil edző kapuk 5x2m

pár

2

44 764 Ft

89 528 Ft

Sporteszköz

Labdafogó háló

méter

100

7 100 Ft

710 000 Ft

Sporteszköz

Kiskapuk (2x1m) hálóval ellensúllyal

szett

4

15 991 Ft

63 964 Ft

Sporteszköz

Szögletzászló

db

8

3 735 Ft

29 880 Ft

Sporteszköz

Labda 3-as méret

db

20

1 605 Ft

32 100 Ft

Sporteszköz

Labda 4-es méret

db

50

1 945 Ft

97 250 Ft

Sporteszköz

Edzőlabda 5-ös méret

db

150

2 840 Ft

426 000 Ft

Sporteszköz

Mérkőzéslabda

db

30

9 261 Ft

277 830 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönböztető mellény

db

150

247 Ft

37 050 Ft

Sporteszköz

Kapuhálók többféle (10 pár) méretben

csom

1

122 066 Ft

122 066 Ft

Sporteszköz

Felszerelés táska

db

10

2 933 Ft

29 330 Ft

Sportfelszerelés

Kisméretű táska

db

40

1 914 Ft

76 560 Ft

Sportfelszerelés

Nagyméretű táska

db

10

2 223 Ft

22 230 Ft

Sportfelszerelés

Törölköző

db

100

475 Ft

47 500 Ft

Sporteszköz

Komplett sportruházat

szett

168

9 570 Ft

1 607 760 Ft

Sporteszköz

Komplett mérkőzés felszerelés cipővel

szett

144

8 644 Ft

1 244 736 Ft

Sporteszköz

Nagyméretű Mobil kapuk beszerzése

db

4

86 440 Ft

345 760 Ft

Sporteszköz

Edzői ruházat

szett

10

9 570 Ft

95 700 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Vitamin

Magnézium tabletta

doboz

240

170 Ft

40 800 Ft

Vitamin

Kálcium

doboz

240

170 Ft

40 800 Ft

Vitamin

Coral Kálcium C- hitosan tabletta

doboz

50

1 081 Ft

54 050 Ft

Vitamin

Lugosító tea

doboz

60

247 Ft

14 820 Ft

Vitamin

Klór acetil

doboz

20

710 Ft

14 200 Ft

Vitamin

Leukoplaszt

db

60

432 Ft

25 920 Ft

Vitamin

Hansaplast

db

30

185 Ft

5 550 Ft

Vitamin

Háromszögletű kendő

db

20

108 Ft

2 160 Ft

Vitamin

Betadin oldat

db

20

648 Ft

12 960 Ft

Vitamin

Hidegborogató párna

db

30

494 Ft

14 820 Ft

Újraélesztő készülék

Defibrillátor

db

1

154 358 Ft

154 358 Ft

Diagnosztikai mérés

I-QRS sport telemetriás mérés

db

4

463 074 Ft

1 852 296 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)

Városi Szabadidőközpont

Sportcsarnok

1 698 Ft

96

5

815 040 Ft

Városi Sportpálya

Élőfüves pálya

1 081 Ft

96

8

830 208 Ft

Városi Sportpálya

Műfüves pálya

1 081 Ft

32

8

276 736 Ft

Városi Szabadidőközpont futsal

Sportcsarnok

1 698 Ft

42

6

427 896 Ft

2015-10-15 21:16
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2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Városi
Szabadidőközpont

Téli időszakban a Városi Szabadidőközpontot használják.

Városi Sportpálya

A felkészülés során az önkormányzat tulajdonában lévő edzőpálya használható. Az egyesület a pályát bérleti szerződés keretében
használhatja.

Városi Sportpálya

A bozsik programban szereplő csapatok felkészüléseiket és edzéseiket a 20x40 méretű műfüves pályán tartják. A pálya használatának díját
az önkormányzat rendeletben szabályozza. Csak bérlet keretében vehető igénybe.

Városi
Szabadidőközpont
futsal

A város egyetlen sportcsarnokának szolgáltatásait bérlet keretében veheti igénybe az Egyesület. A bérleti díjat az önkormányzat rendeletben
szabályozza. A futsal edzésekhez és mérkőzésekhez szükséges a sportcsarnok igénybevétele.

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

2485

EKHO

120

12

69 461 Ft

13 892 Ft

1 000 238 Ft

Edző

3455

EKHO

120

12

69 461 Ft

13 892 Ft

1 000 238 Ft

Edző

Oláh Levente

EKHO

120

12

46 307 Ft

9 261 Ft

666 821 Ft

Edző

HU-422

EKHO

120

12

55 569 Ft

11 114 Ft

800 194 Ft

Egyéb

Utánpótlás szakmai
koordinátor

EKHO

160

12

55 569 Ft

11 114 Ft

800 194 Ft

Egyéb

Pályagondnok

EKHO

120

12

43 220 Ft

8 644 Ft

622 368 Ft

Egyéb

Utánpótlás technikai
vezető

EKHO

120

12

46 307 Ft

9 261 Ft

666 821 Ft

Edző

Sipos Tamás

EKHO

120

7

55 569 Ft

11 114 Ft

466 780 Ft

Egyéb

Adminisztrátor

EKHO

120

12

46 307 Ft

9 261 Ft

666 821 Ft

Egyéb

Pénzügyi vezető

EKHO

120

12

46 307 Ft

9 261 Ft

666 821 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Utánpótlás szakmai
koordinátor

Utánpótlás szakmai koordinátor munkakört kívánjuk betölteni. A szakmai koordinátor tulajdonképpen menedzseri, szakmai
tanácsadói feladatokat látna el. Szervezi a csapatok felkészülését, a tornákat, nevezi a csapatokat a különböző tornákra.

Pályagondnok

Pályagondnok alkalmazása indokolt, ugyanis egyesületünk nem rendelkezik ilyen feladatot ellátómunka erővel. Az előző
időszakokban egy fő látta el ezt a feladatot "társadalmi munkában". Feladata a pályák, az öltözők rendben tartása, a pályák
gondozása karbantartása.

Utánpótlás technikai vezető

Gondoskodik a megfelelő felszerelések nyilvántartásáról, előkészíti a csapatok felszereléseit, sporteszközöket edzésekre
mérkőzésekre. Segíti az edző munkáját.

Adminisztrátor

Adminisztrátori tevékenységet végez. Intézi a sportolók versenyengedélyének megkérését, nyilvántartja azokat. Sportorvosi
ügyekben közreműködik, továbbá vezeti a mérkőzések jegyzőkönyveit.

Pénzügyi vezető

A program során alkalmazni kívánt pénzügyi vezető feladata a sportfejlesztési program zavartalan pénzügyi lebonyolítása.
Munkakörébe az alábbi feladatok tartoznak: hiánypótlások elkészítése, előrehaladási jelentések elkészítése, számlák befogadása
és kezelése, beszerzések, elszámolások elkészítése, beszámoló elkészítése, támogatási igazolások kezelése, kapcsolattartás a
TAO irodával.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2485

UEFA B

U19

6

18

2485

UEFA B

U17

6

27

3455

UEFA B

U14

6

15

3455

UEFA B

U15

6

23

Oláh Levente

Egyéb

U11

4

18

Oláh Levente

Egyéb

U13

4

19

Sipos Tamás

UEFA B

U7

2

12

Sipos Tamás

UEFA B

U9

3

14

HU-422

UEFA B

U11

3

14

HU-422

UEFA B

U13

3

12

HU-422

UEFA B

U15

5

16

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 355 244 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 232 734 Ft

Személyszállítási költségek

2 222 755 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 349 880 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 358 350 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 357 295 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

20 876 258 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)

18 732 429 Ft

192 945 Ft

369 084 Ft

19 294 458 Ft

2 143 829 Ft

21 245 342 Ft

21 438 286 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

2015-10-15 21:16
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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

Személyi jellegű

46 485 Ft

46 486 Ft

23 243 Ft

69 728 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

345 815 Ft

345 815 Ft

172 907 Ft

518 722 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

2 125 162 Ft

2 125 162 Ft

1 062 581 Ft

3 187 743 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

7 012 476 Ft

7 237 314 Ft

3 617 072 Ft

10 629 548 Ft

Utánpótlás-nevelés

369 084 Ft

386 200 Ft

192 945 Ft

562 029 Ft

Összesen

9 899 022 Ft

14 967 770 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Tartalmazza a könyvvizsgáló, könyvelési feladatok, adatszolgáltatási kötelezettséget, jelentésszolgálati, elszámolási feladatok
ellátásával megbízott külső vállalkozó (k) díjait, valamint a kapcsolódó irodaszereket.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Tartalmazza a könyvvizsgáló, könyvelési feladatok, adatszolgáltatási kötelezettséget, jelentésszolgálati, elszámolási feladatok
ellátásával megbízott külső vállalkozó (k) díjait, valamint a kapcsolódó irodaszereket.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Tartalmazza a könyvvizsgáló, könyvelési feladatok, adatszolgáltatási kötelezettséget, jelentésszolgálati, elszámolási feladatok
ellátásával megbízott külső vállalkozó (k) díjait, valamint a kapcsolódó irodaszereket. A beruházással kapcsolatos eljárási,
engedélyezési díjakat, valamint a műszaki ellenőr díját.

Tárgyi utófinanszírozott

Műszaki ellenőrzés biztosítása a beruházás ideje alatt, jogszabályi előírás alapján.

Utánpótlás-nevelés

Tartalmazza a könyvvizsgáló, könyvelési feladatok, adatszolgáltatási kötelezettséget, jelentésszolgálati, elszámolási feladatok
ellátásával megbízott külső vállalkozó (k) díjait, valamint a kapcsolódó irodaszereket.
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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: Cigánd, 2015. 10. 15.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Fodor Zoltán (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: Cigánd, 2015. 10. 15.
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be/SFP-10424/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-10424/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 11:19:22

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 08:31:12

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 10:44:35

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 11:11:29

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:21:34

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 11:57:54

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:00:02

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 09:08:49

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:49:44

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 14:27:55

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:32:13

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:23:12

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:13:24

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 19:16:47

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Cigánd, 2015. 10. 15.
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be/SFP-10424/2015/MLSZ
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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

3

5

67%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

0

2

0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

1400

0%

Centerpálya és
edzőpálya

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

18

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-10424/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

2 254 570 Ft

23 243 Ft

46 485 Ft

2 324 298 Ft

2 324 298 Ft

4 625 354 Ft

4 648 597 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

470 920 004 Ft

4 852 560 Ft

9 483 453 Ft

485 256 016 Ft

207 966 864 Ft

688 370 321
Ft

693 222 881 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 772 027 Ft

172 907 Ft

345 815 Ft

17 290 749 Ft

7 410 321 Ft

24 528 163 Ft

24 701 070 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

103 070 341 Ft

1 062 581 Ft

2 125 162 Ft

106 258 084 Ft

45 539 179 Ft

150 734 682
Ft

151 797 263 Ft

- ebből utófinanszírozott

351 077 636 Ft

3 617 072 Ft

7 012 476 Ft

361 707 183 Ft

155 017 364 Ft

513 107 476
Ft

516 724 548 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

18 732 429 Ft

192 945 Ft

369 084 Ft

19 294 458 Ft

2 143 829 Ft

21 245 342 Ft

21 438 286 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

491 907 004 Ft

5 068 748 Ft

9 899 022 Ft

506 874 772 Ft

212 434 991 Ft

714 241 017
Ft

719 309 764 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-10-15 21:16

Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
70 000 Ft
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be/SFP-10424/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (23 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_1429684272.pdf Szerkesztés alatt, 311 Kb, 2015-04-22 08:31:12) 1434794d5d5a2ac924172d9c9ce77d5fd57255ad4b4f3997df8f22e4cfc08f5e
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
beruhazasfinanszirozasiterve_1430328733.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-29 19:32:13)
1109139d5ac6ae5037aed5b6d80e6b1c3b1a4468b65f3963fbe138ad26f2ba47
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
02muszakileiras_1430328192.pdf Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2015-04-29 19:23:12) ea4390b3e354ff7aff454b83165b0419c714c0756e542f2c2589ac20d1a39675
Egyéb dokumentumok
napkollektorarajanlatacigan_1430291065.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 09:04:25)
43a849a5bb455e8703fe14703345540062570d0386dc9383aab963f7c056adee
1.iqrstelemetriasteljesitmenymer_1430221465.pdf Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2015-04-28 13:44:25)
269cc3245219e7a1050df6d5b5a81d1238a0f04a423a646ceb8787f3d42be80c
virtual-arajanlat-engedel_1430328082.pdf Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2015-04-29 19:21:22)
29bd12ef647702b9702da29ffeb194d61a9cc7304abf4f201a326ed59b1513da
arajanlatcigand2015-1_1430221495.doc Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2015-04-28 13:44:55)
cdf52f5bb633d214af8eb0fb643a4f220e8dd97958d36477e670a1f51689889b
virtual-arajanlat-kivitelez_1430328087.pdf Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2015-04-29 19:21:27)
437a835fe75289450eb56afe4a6635afb4b91ec640a5a00f94bbe9b96b2cadc7
virtual-arajanlat-muszaki_1430328094.pdf Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2015-04-29 19:21:34)
3320ed9a38e811c19c05c591e595e4fb7da35a35f582edecae6aad1baf36e838
arajanlatbutorokra_1430219768.pdf Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2015-04-28 13:16:08)
07a6504ec1394f99d9adfdc7f69339a82dcdb6e62ceb9e6d57a8d8e50b646f51
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1430299162.pdf Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2015-04-29 11:19:22) b934703c1ad0d23ce10f1922454950a3d5fbd7af604c6269797a0993d1718571
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidijbefizetes_1430298689.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 11:11:29)
bdf03e990cd72607676e685e02ec486f529a5fe247c414b96052b4d7fe7a6b1e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesigazolas15.04.h_1429778675.pdf Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2015-04-23 10:44:35)
d82d7a38ef8406509020b2b1f339b245d12e953063dd8b5871d85c65e84078db
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1430310475.pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 14:27:55) a7642888f064ad6e9ed7070ac81d33ea520a87cad95e51ee3fef405fd533978e
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
nemepitesiengedelykotelesigazol_1430311784.pdf Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2015-04-29 14:49:44)
55c27bb1bcdd458ed0bb835e7327a15e40bc31c6299b53e566c9c5bcb87b6e67
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
megallapodasonkormanyzat20152016_1430222402.pdf Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2015-04-28 14:00:02)
e8cdd3fbaabae058b4a27a689f26e8c71228819b0586b8469d40ec7371af0fd6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
1430-3tulajdonilap_1430291322.jpg Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-29 09:08:42)
2fc14efee4a6db51db0d58fb3499ea6c8b83d6095bdc99d23ecd4b2c926f9cab
1430hrszterkep_1430291329.pdf Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2015-04-29 09:08:49) 74f9e6224ed7c4f1ed0baf6b33d55571ccacf5a64c37c2489228c853553100ac
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
elozetesirasbelihozzajarulasjelz_1430215074.pdf Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2015-04-28 11:57:54)
921eb6010120574cfa3aeddc3cb8c4afb57784cc99d833cac73d8addccbd69c3
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
03tervezoikoltsegkalkulac_1430327604.pdf Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2015-04-29 19:13:24)
58ac072d4b5a7a768670ba01d98c0371f0c39a1cb2b696fae088f6ded872aba5
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
01cimlap-tartalom-alairo_1430327785.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-29 19:16:25)
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01cimlap-tartalom-alairo_1430327785.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-29 19:16:25)
15cff4d47e11253cc3a36d791f9e5ebd2501f34c368c539095792e29402a4076

02muszakileiras_1430327795.pdf Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2015-04-29 19:16:35) ea4390b3e354ff7aff454b83165b0419c714c0756e542f2c2589ac20d1a39675
04helyszinrajz_1430327807.pdf Szerkesztés alatt, 622 Kb, 2015-04-29 19:16:47) 12524c48ded7f6aea07b00a098b35e8f56381acc178e7297a368a7d1ac89b356
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