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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Tompa sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

TSE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19972226-1-03

Bankszámlaszám

53100018-10054419-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6422

Város

Tompa

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

6422

Város

Tompa

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 303 33 06

Fax

+36 77 451 228

Honlap

www.tompaisport.hu

E-mail cím

tompakse@freemail.hu

E-mail cím

valika654@citromail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Friebert László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 303 33 06

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Friebert László

E-mail cím

+36 30 303 33 06

valika654@citromail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
0

Létesítmény üzemeltetője
0

Átlagos heti használat (óra)
0

Használat célja
Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1962-04-04
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1962-04-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

2016-08-29 15:06

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1 / 23

be/SFPHPM01-04049/2016/MKSZ
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

3 MFt

10 MFt

12 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

12 MFt

80 MFt

55 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

2 MFt

1 MFt

Összesen

15 MFt

92 MFt

68 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

8 MFt

15 MFt

15,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

2 MFt

6 MFt

6,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5 MFt

10 MFt

12 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2 MFt

69 MFt

73 MFt

Összesen

18 MFt

101 MFt

107,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

17 MFt

99 MFt

67 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

2 MFt

2 MFt

2016-08-29 15:06
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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)

17 391 346 Ft

347 827 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 993 138 Ft

99 863 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 758 777 Ft

155 176 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-08-29 15:06
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Tompán az iskolában 4 éve női kézilabda szakosztály működik, U11 és U13-as korosztályban. Idősebb korosztályokban nem tudjuk a tanulókat versenyeztetni, mert
középiskolába más településekre járnak, ezért csak az általános iskola felsőbb osztályaiban oldható meg a képzés. A létesítményfeltételeinket a labdarúgó TAO
pályázatban fejtettük ki, ahol buborék építése és négy évszakos műanyag burkolató pálya kiépítését kezdeményeznénk, amely által nagy mértékben megnőne az
edzés és versenylehetőségeink kiaknázhatósága.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Tompán a kézilabdának komoly hagyományai vannak, az Önkormányzat és a képviselők nagyon sokszor komoly vitákat folytattak annak ügyében, hogy egy
sportcsarnok felépítése, üzemeltetése, állagának megőrzése a demográfiai hullám csökkenésével hogyan milyen módon tartható fent és sajnos nem tudtuk a mai
napik hogy egy sportcsarnokot építsük, de a tavalyi évben egy sikeres pályázat révén megépül a négy évszakos műanyag pálya és azt le tudjuk fedni egy buborékkal.
Ennek köszönhetően az utóbbi négy év szisztematikus munkájának köszönhetően 8 fő utánpótlás korú lány tanulónk a Győri ETO, Kozármisleny, Szegedi KKC
csapataiban pallérozódik, és ezért szeretnénk a meglévő 22*12-es leszigetelt sportcsarnokunkban a szivacs kézilabda oktatására alkalmas teret biztosítani a
mindennapos testnevelés alsó tagozatán kimondottan kézilabda specifikus tanmenettel. A másik nagyon fontos pályázati tételünk a 18 fős busz igénylése, mert az
utóbbi 8 évben az Önkormányzati képviselő testületben az elnökségi tagok között is több képviselő volt és nem sikerült 18 személyes buszt igényelni. A csapataink U11 U-13 lány kézilabda téli időszakban nagyon rossz útviszonyok mellett, korai (5órai) indulásokkal Gyomaendrőd, Békéscsaba, Gyula, fűtetlen szűk komfort nélküli
buszokkal utazott, ami miatt a szülőkkel az edzőknek komoly vitákat kellett fojtani, hogy a következő fordulókban is részt tudjunk venni. Emellett a városunkban az
utánpótlás labdarúgócsapatokkal folyamatosan időpontokat kellett módosítani az idegenben lejátszott mérkőzések miatt a szállító eszköz hiánya miatt.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2016 szeptember 2017 májusáig tart a projekt. A 10 hónap alatt a kézilabda sportágra szeretnénk felkészíteni a tompai lány tanulókat.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunkat az MKSZ sportfejlesztési stratégiája figyelembe vételével alkottuk meg. Kiemelt helyen szerepel céljaink között a tehetségek
felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása, ennek érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartás. Céljaink
között szerepel a szivacskézilabda népszerűsítése, iskolai és szabadidős játékként való terjesztése. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • Az
egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által tehetségek felismerése Szentes és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban. o Gyermekek
megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása. • Az utánpótláskorú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése. • Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres, folyamatos
továbbképzése. • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése. A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy
sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékossá nevelhessük. Ugyanakkor legalább ilyen fontos a fiatalok megnyerése a sportnak. Ehhez azonban
elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk, akiknek elsődlegesen a sport jelentse a mindennapokat. Ezt úgy tudjuk elérni, ha
megfelelően díjazzuk munkájukat. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o sporteszközök, sportfelszerelések
vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára o pályabérleti díjak biztosítása o csoportos utazás biztosítása Az utánpótlás versenyek nevezési költségei, a
saját rendezésű torna költségei, valamint a pályabérleti díjak igen komoly terhet rónak az egyesületre, márpedig az ezeken való részvétel igen nagy érték sportolóink
számára. Sajnos ez egyre nehezebb helyzet elé állítja a családokat, így lehetőségeink szűkültek ezen a téren, ami nyilvánvalóan az eredményességünkben is
jelentkezett. Most ezek is áthidalhatóak lennének, ami elsősorban azoknak a családoknak jelent óriási segítséget, akiknek gyermekeik sportolására már a
mindennapok kiadásai mellet nem mindig jutott anyagi forrás. • A játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges
gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program által megvalósuló, elvárható körülmények kialakítása, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtése, megfelelő sportszakemberek foglalkoztatása
eredményezi azt, hogy sportiskolánk fontos szerepet fog játszani az utánpótlás nevelésben. Ezen feltételek megvalósításával a kézilabdázás megítélése is javul,
utánpótlás bázisa erősödik. Nő a nézőszám, egyre több támogató várható és ez egy önerősítő folyamatot jelent. A program megvalósításnak kockázatát az jelenti,
hogy a térségben több településről kell bevonni a játékosokat, ami utazással jár. A játékosok iskolai és családi kötelezettségeinek ellátása, ezen színtereken történő
teljesítése kiemelt feladat. Célunk, hogy a játékosokat képzésekkel, tréningekkel, megfelelő szervezéssel támogassuk ezen feladatok megoldásában. További
kockázat, hogy más sportágak elszívják a lehetséges utánpótlást, ezért is kell erősíteni – és programunkban ez kiemelt helyen szerepel – a kézilabdázás
élményszerűségét.

2016-08-29 15:06
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-29 15:06
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Személyszállítási
eszközök

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése
Busz 15 fős

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g
1

Egységár

24 323 040
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
24 323 040 Ft

24 323 040 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Busz 15 fős

Indoklás

A csapatok szállítására szükséges eszköz.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

16 869 606 Ft

173 913 Ft

347 827 Ft

17 391 346 Ft

7 453 434 Ft

24 670 867 Ft

24 844 780 Ft

2016-08-29 15:06
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

tornaterem pvc burkolat cseréje

2017-03-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2017-05-31

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2017-06-30

Tervezett beruházási
érték (Ft)

6 983 260 Ft
6 983 260 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

tornaterem pvc burkolat cseréje

Beruházás címe

6422
Tompa
Bem u
22-24.

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
526

Indoklás

Tompán a kézilabdának komoly hagyományai vannak, az Önkormányzat
és a képviselők nagyon sokszor komoly vitákat folytattak annak ügyében,
hogy egy sportcsarnok felépítése, üzemeltetése, állagának megőrzése a
demográfiai hullám csökkenésével hogyan milyen módon tartható fent és
sajnos nem tudtuk a mai napik hogy egy sportcsarnokot építsük, de a
tavalyi évben egy sikeres pályázat révén megépül a négy évszakos
műanyag pálya és azt le tudjuk fedni egy buborékkal. Ennek
köszönhetően az utóbbi négy év szisztematikus munkájának
köszönhetően 8 fő utánpótlás korú lány tanulónk a Győri ETO,
Kozármisleny, Szegedi KKC csapataiban pallérozódik, és ezért
szeretnénk a meglévő 22*12-es leszigetelt sportcsarnokunkban a szivacs
kézilabda oktatására alkalmas teret biztosítani a mindennapos
testnevelés alsó tagozatán kimondottan kézilabda specifikus
tanmenettel. A másik nagyon fontos pályázati tételünk a 18 fős busz
igénylése, mert az utóbbi 8 évben az Önkormányzati képviselő
testületben az elnökségi tagok között is több képviselő volt és nem
sikerült 18 személyes buszt igényelni. A csapataink U-11 U-13 lány
kézilabda téli időszakban nagyon rossz útviszonyok mellett, korai (5órai)
indulásokkal Gyomaendrőd, Békéscsaba, Gyula, fűtetlen szűk komfort
nélküli buszokkal utazott, ami miatt a szülőkkel az edzőknek komoly
vitákat kellett fojtani, hogy a következő fordulókban is részt tudjunk venni.
Emellett a városunkban az utánpótlás labdarúgócsapatokkal
folyamatosan időpontokat kellett módosítani az idegenben lejátszott
mérkőzések miatt a szállító eszköz hiánya miatt.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

4 843 344 Ft

49 931 Ft

99 863 Ft

4 993 138 Ft

2 139 916
Ft

7 083 123 Ft

7 133 054 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-29 15:06
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

16

5

1

Országos

U12

0

0

0

Nincs

U13

16

2

1

Országos

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

32

7

2

2016-08-29 15:06
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labda

db

60

5 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

55

5 000 Ft

275 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

55

12 000 Ft

660 000 Ft

Pályatartozék

compressor (pumpa)

db

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

mágnes tábla

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

55

15 000 Ft

825 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

55

12 000 Ft

660 000 Ft

Sportfelszerelés

kézitáska

db

50

8 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

db

20

30 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

3

13 000 Ft

39 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

3

13 000 Ft

39 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

db

5

4 500 Ft

22 500 Ft

Diagnosztikai
eszköz

újraélesztő készülék (automata /
félautomata)

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

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

Korosztály
U11,
U13

Bérleti díj / óra
(Ft)
1 842 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

30

10

Igénybevett órák
száma/évad
300

Bérleti díj összesen
(Ft)
552 600 Ft

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

Kategória

Kószó László

Edző

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

EKHO

4

10

62 500 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

12 500 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
750 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név
Kószó László

2016-08-29 15:06

Születési idő
1969-05-04

Licensz
C

Foglalkoztatott korosztály
U11, U13
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 318 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

547 500 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

20 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

552 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

750 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 388 100 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 526 014 Ft

77 588 Ft

155 176 Ft

7 758 777 Ft

862 086 Ft

8 543 276 Ft

8 620 864 Ft

2016-08-29 15:06
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-29 15:06
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-29 15:06
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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 előfinanszírozott
(nem ingatlan)

347 827 Ft

347 827 Ft

173 913 Ft

521 740 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

99 863 Ft

99 863 Ft

49 931 Ft

149 794 Ft

Utánpótlás-nevelés

155 176 Ft

155 176 Ft

77 588 Ft

232 764 Ft

Összesen

602 866 Ft

904 299 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Utánpótlásnevelés

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

2016-08-29 15:06
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Tompa, 2016. 08. 29.

2016-08-29 15:06
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Nyilatkozat 2
Alulírott Friebert László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Tompa, 2016. 08. 29.

2016-08-29 15:06
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-08-29 15:06
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:50:49
Feltöltés / Megtekintés

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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:50:45
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-21 16:20:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:39:19
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 22
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:52:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:06:32
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:06:36
Feltöltés / Megtekintés

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:07:22
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:07
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:11
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
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Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:27
Feltöltés / Megtekintés

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: 7
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:31
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:37
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:44
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:52
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-07-21 14:51:56

Kelt: Tompa, 2016. 08. 29.
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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

1

2

100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

2

100%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

21 712 950 Ft

223 844 Ft

447 690 Ft

22 384 484 Ft

9 593 350 Ft

31 753 990 Ft

31 977 834 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 869 606 Ft

173 913 Ft

347 827 Ft

17 391 346 Ft

7 453 434 Ft

24 670 867 Ft

24 844 780 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 843 344 Ft

49 931 Ft

99 863 Ft

4 993 138 Ft

2 139 916 Ft

7 083 123 Ft

7 133 054 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 526 014 Ft

77 588 Ft

155 176 Ft

7 758 777 Ft

862 086 Ft

8 543 276 Ft

8 620 864 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

29 238 964 Ft

301 432 Ft

602 866 Ft

30 143 261 Ft

10 455 436 Ft

40 297 266 Ft

40 598 698 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-08-29 15:06

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (70 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)
alairasicimpeldany20150429_14304258_1461248282.pdf (Szerkesztés alatt, 1013 Kb, 2016-04-21 16:18:02)
372ec33f046f8eac79e0bd8375388e2acadbae4f77cd96b055b34dd7b0f9ac88
1_alairasicimpeldany.pd_1469105445.pdf (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2016-07-21 14:50:45)
dfac36ac480626122590d54b625fa818dbdda3cecb7e076e52aecf2ca4738920
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
tornateremalaprajz_1469105516.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:56)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
arajanlattompavarossportcourtpa_1461769766.docx (Szerkesztés alatt, 970 Kb, 2016-04-27 17:09:26)
42bbe15a7249e5b3f9904a05ec06d6ac4429f43fc8aaf1a71dc4e2447115d366
arajanlat_herculan_vehlaszlotompa_1461769767.doc (Szerkesztés alatt, 714 Kb, 2016-04-27 17:09:27)
d9fd428f8df3249d4796da1192d847778ac9646bb4086f2ab9bcb1b34148b04e
defibrillator_plusz_prospektus_okta_1461769769.pdf (Szerkesztés alatt, 681 Kb, 2016-04-27 17:09:29)
346dba1d8185b60a83aaf63337a79b68ce813c1f4edb6f971e03ba9644a677b9
tompa-iveco191fosbusz_1461769769.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2016-04-27 17:09:29)
b654ed9edca599b87f1c502efb8c6d54eee4e621200ec41f9a5f82a77a5f6b9d
atuleleseselyeirol2014_1461769770.pdf (Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2016-04-27 17:09:30)
8188e0958e6c07facb1fc04fe1784c540929b463ecd757e27a5ec494ffdff7f9
aed_plus_specifikacio_1461769770.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2016-04-27 17:09:30)
6588402983585b6e9fb5838f0d77e7279d4460bf09642a49e1c5d740066e0ef6
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
doc_1461852500.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:08:20) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
tornateremalaprajz_1469105501.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:41)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
tornateremalaprajz_1469105512.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:52)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
arajanlattompavarossportcourtpa_1461769776.docx (Szerkesztés alatt, 970 Kb, 2016-04-27 17:09:36)
42bbe15a7249e5b3f9904a05ec06d6ac4429f43fc8aaf1a71dc4e2447115d366
arajanlat_herculan_vehlaszlotompa_1461769777.doc (Szerkesztés alatt, 714 Kb, 2016-04-27 17:09:37)
d9fd428f8df3249d4796da1192d847778ac9646bb4086f2ab9bcb1b34148b04e
defibrillator_plusz_prospektus_okta_1461769778.pdf (Szerkesztés alatt, 681 Kb, 2016-04-27 17:09:38)
346dba1d8185b60a83aaf63337a79b68ce813c1f4edb6f971e03ba9644a677b9
tompa-iveco191fosbusz_1461769779.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2016-04-27 17:09:39)
b654ed9edca599b87f1c502efb8c6d54eee4e621200ec41f9a5f82a77a5f6b9d
atuleleseselyeirol2014_1461769779.pdf (Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2016-04-27 17:09:39)
8188e0958e6c07facb1fc04fe1784c540929b463ecd757e27a5ec494ffdff7f9
aed_plus_specifikacio_1461769780.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2016-04-27 17:09:40)
6588402983585b6e9fb5838f0d77e7279d4460bf09642a49e1c5d740066e0ef6
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
tornateremalaprajz_1469105504.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:44)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
doc_1461852497.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:08:17) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
Egyéb dokumentumok
dsc_2548atmeretezett.jp_1469105530.jpg (Hiánypótlás melléklet, 99 Kb, 2016-07-21 14:52:10)
5aa3260e3e2f209d1338d20f300effe71fccd0df41b5afe9a6ad3083db1bf35d
dsc_2550atmeretezett.jp_1469105530.jpg (Hiánypótlás melléklet, 86 Kb, 2016-07-21 14:52:10)
7cacdac0f02bc5d4320f17f2f9936a083c3807fff3df1ca659eb6854ff3930aa
dsc_2551atmeretezett.jp_1469105530.jpg (Hiánypótlás melléklet, 71 Kb, 2016-07-21 14:52:10)
85993b48d8c0f889d17dfdb81646151b82a715caf21682080b422ea112cefa35
dsc_2552atmeretezett.jp_1469105530.jpg (Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2016-07-21 14:52:10)
c242a4e62f21b1f1e922d91c680915f7fdd02850cf55a7c2569431bdc8b7555c
dsc_2561atmeretezett.jp_1469105530.jpg (Hiánypótlás melléklet, 66 Kb, 2016-07-21 14:52:10)
febb64c9581e7da92ec2359683e93ca9c14cc3f354101fc9e6f919eedfa64e3b
dsc_2564atmeretezett.jp_1469105530.jpg (Hiánypótlás melléklet, 69 Kb, 2016-07-21 14:52:10)
144608d4511bf2d2023d805144ee1a024330bc35239897a95309eadd948b89a5
dsc_2565atmeretezett.jp_1469105531.jpg (Hiánypótlás melléklet, 61 Kb, 2016-07-21 14:52:11)
dbba1a50a306a0bec4688042a6068407b8fa1a3afbe902297535d6e0809623c4
dsc_2566atmeretezett.jp_1469105531.jpg (Hiánypótlás melléklet, 51 Kb, 2016-07-21 14:52:11)
2fa025e1f3fc1d82ed40081e54754bb2d59770fe612ea9339030ccdc36bc4276
dsc_2570atmeretezett.jp_1469105531.jpg (Hiánypótlás melléklet, 59 Kb, 2016-07-21 14:52:11)
90eed904afd51a45c8883a8595406bf53d5dd943635529e7926828925e2ecf17
3_tompa-iveco191fosbusz_1469105552.pdf (Hiánypótlás melléklet, 252 Kb, 2016-07-21 14:52:32)
b654ed9edca599b87f1c502efb8c6d54eee4e621200ec41f9a5f82a77a5f6b9d

2016-08-29 15:06

21 / 23

be/SFPHPM01-04049/2016/MKSZ
4_berletiszerzodes.pd_1469105552.pdf (Hiánypótlás melléklet, 133 Kb, 2016-07-21 14:52:32)
f6396777ed270cc9d752d642083f54c9d884ce7384c14ca777f6f4370c4ecf22
5_nemepiteskoteles.pd_1469105553.pdf (Hiánypótlás melléklet, 116 Kb, 2016-07-21 14:52:33)
eb194fe5a0d75354269620d7f42448ba0161c75750e5c97b530f3045615433cc
7_tornateremterkep.pd_1469105554.pdf (Hiánypótlás melléklet, 112 Kb, 2016-07-21 14:52:34)
23247ace2eded65bfca4cb95fe4095034ea743e5b6d63605ef59d40811705a9d
fibasportcourt2014approval2_1469105555.pdf (Hiánypótlás melléklet, 701 Kb, 2016-07-21 14:52:35)
6e15076b22e084ebde2a4d967509eafb0170d9666bfc08dbfce2247f1ceba3d7
muszakileirassator_1469105558.doc (Hiánypótlás melléklet, 995 Kb, 2016-07-21 14:52:38)
27f74c8cc3c43b128f756bd635c352f0ef03643a4dc1c845ec89df5ba1a63d26
nyilatkozatok_1469105558.pdf (Hiánypótlás melléklet, 26 Kb, 2016-07-21 14:52:38) e597532e2160f173d05b55c21ec684631e31e7307598d3f4ac8603108c4f86eb
onero_1469105559.pdf (Hiánypótlás melléklet, 278 Kb, 2016-07-21 14:52:39) cfd29113e0768f927eb5b1f16f49b05715f77fd4d56bbc2040a08184923b7f1e
sportcourtleiras_garancia_belteri_1469105559.docx (Hiánypótlás melléklet, 29 Kb, 2016-07-21 14:52:39)
659038f16ebf5e17ce42c896ceab47f84795e7fd2041ab635612caf8b7fd6075
tompamuszakispecifikacio_1469105559.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 127 Kb, 2016-07-21 14:52:39)
89fc80f5c42de74a4acc9764a48e78a383ca9b0bdb3cb72500f25a7e4cf079f5
tornateremalaprajz_1469105561.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:52:41)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
verseny_1461852382.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-04-28 16:06:22) 851d0f6f103c47d2a5dbfe21bd9b2c818e3949d0bdef33b86d2a419b09bd2d87
szallas_1461852385.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2016-04-28 16:06:25) 6971cfc1e4a499b1f4a59332782c7db023ed81abbafd37db103721f198246a09
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegbirosagibejegyzes_1461769694.pdf (Szerkesztés alatt, 374 Kb, 2016-04-27 17:08:14)
574d719f9d55cdf0d968e039a1ce4aba27ef2fb8a58a9e9991a125e499c76c85
2_cegbirosagi.pd_1469105449.pdf (Hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2016-07-21 14:50:49)
b55af31c86b730f4d73787bc2f297dea5f870c9ce2f0c7ffb9681f5a7d23c1e4
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bef_1461847159.pdf (Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2016-04-28 14:39:19) 5b84a0e1b1e7f040edcea45c70d7e09c2f7faab69d956b5aca7226ff468ad3d0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adatbazis-lekerdezes_1461248435.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-21 16:20:35)
babcc9628d4150fecad29abcfa20786fa361414a29e26337f91360f9942ad01f
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
rendezes_1461852396.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2016-04-28 16:06:36) 5a8e6fd5cd08c6aa745d9f546aa16f2101d965a1241976b4cf2116587ad36277
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
doc_1461852540.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:09:00) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
tornateremalaprajz_1469105487.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:27)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
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
testuletikivonatok_1461929961.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-29 13:39:21) 75c4dbd53515385e0862a9dfb0a8dd4c78a17651148ffd211a29fea271f4f291
tulajdonosi_1461929961.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-29 13:39:21) 4772073441cd3db7e55fb8e3cd44f27c84f93063724de39c8748d7b0da27317c
tornateremalaprajz_1469105483.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:23)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
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
doc_1461852547.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:09:07) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
tornateremalaprajz_1469105471.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:11)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullap_1461852483.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-28 16:08:03) c7869d0cb3d9f63f5af1c1b1b3e1acd6fba0da4740b601cf566cc08d7f62c2d2
tornateremalaprajz_1469105475.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:15)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
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
testuletikivonatok_1461929929.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-29 13:38:49) 75c4dbd53515385e0862a9dfb0a8dd4c78a17651148ffd211a29fea271f4f291
tulajdonosi_1461929929.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-29 13:38:49) 4772073441cd3db7e55fb8e3cd44f27c84f93063724de39c8748d7b0da27317c
tornateremalaprajz_1469105467.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:07)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
atuleleseselyeirol2014_1461852528.pdf (Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2016-04-28 16:08:48)
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be/SFPHPM01-04049/2016/MKSZ
8188e0958e6c07facb1fc04fe1784c540929b463ecd757e27a5ec494ffdff7f9
aed_plus_specifikacio_1461852529.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2016-04-28 16:08:49)
6588402983585b6e9fb5838f0d77e7279d4460bf09642a49e1c5d740066e0ef6
arajanlattompavarossportcourtpa_1461852530.docx (Szerkesztés alatt, 970 Kb, 2016-04-28 16:08:50)
42bbe15a7249e5b3f9904a05ec06d6ac4429f43fc8aaf1a71dc4e2447115d366
arajanlat_herculan_vehlaszlotompa_1461852526.doc (Szerkesztés alatt, 714 Kb, 2016-04-28 16:08:46)
d9fd428f8df3249d4796da1192d847778ac9646bb4086f2ab9bcb1b34148b04e
tornateremalaprajz_1469105491.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:31)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
defibrillator_plusz_prospektus_okta_1461852527.pdf (Szerkesztés alatt, 681 Kb, 2016-04-28 16:08:47)
346dba1d8185b60a83aaf63337a79b68ce813c1f4edb6f971e03ba9644a677b9
tompa-iveco191fosbusz_1461852527.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2016-04-28 16:08:47)
b654ed9edca599b87f1c502efb8c6d54eee4e621200ec41f9a5f82a77a5f6b9d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
doc_1461852504.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-28 16:08:24) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
tornateremalaprajz_1469105497.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2016-07-21 14:51:37)
3c762fe7a19280594f7dc545e235c179cdd51cc8e20da0519c431e9df06806c1
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
szemelysz_1461852392.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2016-04-28 16:06:32) ad520264e8027edc8fb35a402000ac5303bb337231bb6b99f4938aed95c896f5
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
szallas_1461852442.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2016-04-28 16:07:22) 6971cfc1e4a499b1f4a59332782c7db023ed81abbafd37db103721f198246a09
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