be/SFPHPM01-05236/2015/MKOSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Tapolca Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

TVSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18933149-1-19

Bankszámlaszám

73200079-11287801-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8300

Helység

Tapolca

Út / utca

Alkotmány utca

Házszám

7

Irányítószám

8300

Helység

Tapolca

Út / utca

Alkotmány utca

Házszám

7

Telefon

+36 87 511 372

Fax

-

Honlap

www.tapolcaikk.hu

E-mail cím

acslajos66@t-online.hu

E-mail cím

acslajos66@t-online.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Ács Lajos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 87 511 372

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Molnár Lajos

+36 30 975 50 95

tapolcaikk@gmail.com

Epres Tibor

+36 30 226 95 26

epres.tibor@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye Létesítmény

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

10

Felk. és
versenyeztetés

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhelyintézménye

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

4

Felkészülés

Révfülöpi Általános Iskola

Révfülöpi
Önkormányzat

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

6

Felk. és
versenyeztetés

Csermák József Rendezvény Csarnok

Tapolca Város
Önkormányzata

Tapolca Kft.

6

Felk. és
versenyeztetés

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Tagintézménye

Tapolca Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

2

Felkészülés

Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

Badacsonytomaj
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

2

Felk. és
versenyeztetés

Keresztury Dezső Általános- és Szakiskola

Nemesgulácsi
Önkormányzat

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Tapolcai Tankerülete

2

Felkészülés

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

Veszprémi Érsekség

Veszprémi Érsekség

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2002-01-28
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2002-01-28

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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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

2015-10-05 13:44

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

8,358 MFt

8,763 MFt

9,05 MFt

Állami támogatás

0,25 MFt

1,31 MFt

1,1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4,279 MFt

7,71 MFt

8,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7,899 MFt

6,312 MFt

25,5 MFt

Egyéb támogatás

0,125 MFt

0,2 MFt

0,5 MFt

Összesen

20,911 MFt

24,295 MFt

45,05 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,194 MFt

7,141 MFt

8,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

10,035 MFt

16,266 MFt

15,56 MFt

Anyagköltség

1,08 MFt

1,566 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,115 MFt

0,342 MFt

0,32 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,06 MFt

0,233 MFt

7,5 MFt

Összesen

17,484 MFt

25,548 MFt

33,28 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

8 MFt

10,85 MFt

16,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

10,035 MFt

16,266 MFt

15,56 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 362 615 Ft

107 252 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 202 466 Ft

24 049 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

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
A Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztály vezetése 2013 szeptemberétől a szakmai munka megújításával és új tagok toborzásával a nulláról kezdte meg a kosárlabda
sportág helyi és kistérségi utánpótlás nevelését. Első lépésként Tapolca legnagyobb tanulói létszámmal rendelkező iskolájában, a Kazinczy Ferenc Tagintézményben
majd a Bárdos Lajos Általános Iskola Főintézményben és ezután a tankerület Révfülöpi Általános Iskolájában toboroztunk és kezdtünk edzéseket tartani heti 2×1
órában. Az általános iskolák felszereltsége az alsós tanulók kosárlabda tanításához csak részben megfelelő, a szakosztály 2 iskolába helyezett ki egy-egy pár
normálméretű palánkra feltehető kispalánkot és egy iskolába pedig egy pár bordásfalra akasztható mini palánkot. Két helyen sajnos az aljzat minősége nem
megfelelő a hosszú távú sportági foglalkozások megtartásához (beton alapon vékony linóleum réteg, ill. régi több helyen szétnyílt parketta). 2014 őszétől 4 újabb
iskolát sikerült bekapcsolni a rendszerünkbe, egy iskolában megfelelőek a feltételek, három helyen viszont 3 pár palánkra, ill. bordásfalra feltehető mini palánkot
helyeztünk ki. Pillanatnyilag a szakosztály már hét kosársulit működtet 4 Tapolcai Általános Iskolában (Kazinczy, Bárdos, Batsányi, Nagyboldogasszony) és 3
Tankerületi Általános Iskolában (Révfülöp, Badacsonytomaj és Nemesgulács), ahol a mini kosárlabdát tanítjuk, és amelyek a Tapolcai Kosárlabda Szakosztály
legfontosabb csapatai. Ezekben a csapatokban a I-IV. osztályig járó gyerekek edzenek. Tulajdonképpen, két év múlva ezektől a gyerekektől várjuk el az első igazi
eredményeket a Magyar utánpótlás bajnokságokban. A Kosársulik mellett három V-VIII. osztályos gyerekekből álló csapatot edzünk felmenő rendszerben. Számukra,
a legjobbaknak megyei versenyeken való szereplést biztosítunk. A felnőttek részére heti két alkalommal tartunk edzéseket és a 2014/15-ös évadban újra a megyei
bajnokságban versenyeznek. A 2013-as és 2014-es évben elvégzett munkát, a Szakosztály fejlődésének dinamizmusát az alábbi számok hűen tükrözik. Taglétszám:
2013. augusztus 31-én, 10 felnőtt. 2014. január 1-én, 70 gyermek és 12 felnőtt, összesen 82 fő. 2015. január 1-én, 154 gyermek és 14 felnőtt, összesen 168 fő.
Igazolt versenyző: a 2014/15-ös versenyszezonban 40 gyermek és 12 felnőtt, összesen 52 fő.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Szakosztály beruházásának egyik fő célja a Szakosztály 4 működési helyszínén a kosárlabda palánkok, tartószerkezetek cseréje, valamint a palánk kiegészítő (3,05
m-ről 2,6 m-re) leengedő mechanizmusának beépítése. Mellyel lehetővé válna a gyors gyűrűmagasság váltás az alsó és felső tagozatos korosztály edzéseinek,
mérkőzéseinek megtartásához. A meglévő normálméretű palánkra és bordásfalra feltehető kispalánkjaink pedig kihelyezésre kerülhetnének az újabb, a
rendszerünkbe bekerülő általános iskolákba, így tudnánk egyre több helyszínre eljutatni és lehetővé tenni a mini kosárlabdázás lehetőségét a Tapolcai Kistérségben.
Valamint a pályák szabályváltozásoknak megfelelő újra vonalazása is feltétlen időszerű lenne. A Szakosztály másik fő célja a Kazinczy Ferenc Tagintézmény
tornatermének (25,75 m × 18 m, beton alapon vékony linóleum réteg) aljzatának parkettázása. Mivel ide tervezzük a kosársulijainkból fellépő gyerekek további
képzését, már 3 × 1,5 ill. 4 × 1,5 órában. A termet heti 24 órában használnánk, ezért fontos lenne, hogy így egy ízületkímélő, sportági edzések megtartásához
elengedhetetlen minőségű alapot képezzünk. Ez részét képezné egy hosszú távú együttműködési megállapodásnak az Önkormányzattal és az Iskolával, mely
biztosítaná számunkra az iskolai foglalkozások mellett a terem kizárólagos kosárlabda célú használatát.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2015.07.01-2016.06.30. közötti időszak Utánpótlás jogcím 2016.01.01-2016.06.30. közötti időszak Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje:
2016.01.01-től 2016.04.30-ig terjedő időszakban. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: versenyidőszakban a versenyek alkalmával Nevezési
költségek kifizetésének tervezett ideje: az MKOSZ versenyrendszerbe történő nevezési díjak kifizetése Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének
tervezett ideje: 2015. szeptember 1-től 2016. június 30.-ig terjedő időszakban folyamatosan. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje:
2016. január 1-től 2016. június 30.-ig terjedő időszakban folyamatosan. A parkettázás ütemezése a támogatás kb. 7,5 M Ft összegének megléte után valósulhatna
meg és 2016. június 1 és június 30 közt a tanítási szünetben lenne kivitelezhető. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2016. január
1-től 2016. június 30.-ig terjedő időszak bér jellegű kifizetései folyamatosan.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Szakosztályunk sportágfejlesztési programja illeszkedik az MKOSZ koncepciójához. A programba bekerülő gyermekek képzését hosszú távú, előre megtervezett
munkával kívánjuk megvalósítani úgy, hogy a játék egészét nézve az egyes korosztályra jellemző részelemek felhasználásával és kihasználásával jussunk el a teljes
anyag megtanításáig. A képzés során figyelembe kívánjuk venni, hogy minden gyermek más, így biológiailag nem biztos, hogy a korának megfelelő érettséggel
rendelkezik. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kosárlabdaképzés mellett más kiegészítő sportágakat is bevonjunk az edzésrendbe. Így edzői irányítással
folynak atlétikai edzések, valamint kondicionális edzések is. Ezen edzések alatt is figyelembe vesszük a korosztályoknak megfelelő terhelhetőséget is. A sportág
népszerűsítése és a tömegesítése érdekében az alábbi mozgalmat indítottuk el az általános iskolák alsó tagozatában. Szakosztályunk utánpótlás bázisának tovább
építését tanévenkénti toborzással, sportági népszerűsítő bemutatókkal tesszük. Rendezvényeink: 2014. május 25-én a gyermeknap és 2014. szeptember 22-én az
autómentes-nap alkalmából 2 korcsoportban streetball tornákat szerveztünk, Tapolca Város Önkormányzatával és a Tapolca Kft-vel együttműködve. Ezt a
hagyományt az elkövetkezendő évben is szeretnénk folytatni, nemenként bontva, és korcsoportokkal felmenő rendszerben kibővítve. 2015. január 29-én Tapolca
Városa adott otthont a B33 Kosárlabda Diákolimpia „A” korcsoportos Megyei Döntőjének. Szervezésünk által 14 csapat indult a rendezvényen ezzel is nagyban
népszerűsítve a sportágat. Továbbá az iskolák közt a 2014/15-ös tanévben már U9, U11 és U14-es bajnokságot szerveztünk. A Szakosztály utánpótlás és felnőtt
edzéseit jelenleg egy sportedzői végzettségű szakember irányítja. Szakosztályunk a szakmai stáb fejlesztését már elkezdte, 2014 őszén 1 főt beiskoláztunk a Pannon
Egyetem Kosárlabda Sportedzői szakára (záróvizsga időpontja 2015. május 15.), illetve 2014 novemberében 2 főt a Veszprém Megyei Játékvezetői tanfolyamra.
Tervünk, hogy 2015 szeptemberétől, a 2 edző mellett egy erőnléti edző is becsatlakozik a szakosztály utánpótlás nevelő munkájába. Célunk: • A jövő eredményes
utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. • A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek
látókörbe vonása és nyomon követése. • Korosztályokon átívelő játékos képzés; minőségi játékosok nevelése és életútjuk kialakítása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportágfejlesztési programunk nagyban hozzájárul a kosárlabda sportág utánpótlás bázisának jelentős kiszélesítéséhez és fejlesztéséhez egy olyan területen, amely
„fehér folt” volt eddig a magyar kosárlabdázás térképén. Biztosítja a játékos képzést, programunk által Tapolca és Kistérsége sportpalettáját egy újabb sportág
színesíti. A Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornatermének parkettázásával, jó infrastruktúrával rendelkező otthonra tehet szert a tapolcai kosárlabdasport. Ezáltal
hosszútávon fenntartható lehetőséget biztosítva a szakosztály működéséhez, edzések, bajnokságok, országos és nemzetközi tornák lebonyolítására. A fiatalok
sportolásának biztosításával (legyen ez élsport vagy szabadidős tevékenység) a felnövekvő új nemzedéknél kialakul a sportos életvitel, így elősegítjük az
egészségesebb társadalom kialakulását. Szakosztályunkból kikerülő játékosok eredményeikkel növelhetik a Tapolcai Kistérség, a Balatoni-felvidék elismertségét.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Kazinczy Ferenc Tagintézmény parkettázása és
vonalazása

2015-05-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2015-06-15

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2015-06-15

Tervezett beruházási
érték (Ft)

7 500 000 Ft

7 500 000 Ft

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

Kazinczy Ferenc Tagintézmény
parkettázása és vonalazása

Beruházás címe

8300
Tapolca
Kazinczy tér
4

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
0

Indoklás

A szakosztály másik fő célja a Kazinczy Ferenc Tagintézmény
tornatermének (25,75 m × 18 m, beton alapon vékony linóleum réteg)
aljzatának parkettázása. Mivel ide tervezzük a kosársulijainkból fellépő
gyerekek további képzését, már 3 × 1,5 ill. 4 × 1,5 órában. A termet heti
24 órában használnánk, ezért fontos lenne, hogy így egy ízületkímélő,
sportági edzések megtartásához elengedhetetlen minőségű alapot
képezzünk. Ez részét képezné egy hosszú távú együttműködési
megállapodásnak az Önkormányzattal és az Iskolával, mely biztosítaná
számunkra az iskolai foglalkozások mellett a terem kizárólagos
kosárlabda célú használatát.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

5 201 737 Ft

53 626 Ft

107 252 Ft

5 362 615 Ft

2 298 263
Ft

7 607 252 Ft

7 660 878 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

28

31

2

Országos

U12

12

31

1

Megyei

U14

0

7

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

40

69

3

2015-10-05 13:44
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

200 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

100 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

400 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

1 300 000 Ft

2015/16 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)

1 166 393 Ft

12 025 Ft

24 049 Ft

1 202 466 Ft

133 607 Ft

1 324 049 Ft

1 336 074 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2015/16 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

107 252 Ft

107 252 Ft

53 626 Ft

160 878 Ft

Utánpótlás-nevelés

24 049 Ft

24 049 Ft

12 025 Ft

36 074 Ft

Összesen

196 952 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Tapolca, 2015. 10. 05.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Ács Lajos (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 a jogszabályban meghatározott 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. 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: Tapolca, 2015. 10. 05.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 16:35:59

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 16:36:06

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:
2015-04-22 16:36:39

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 14:19:13

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:27:40

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:32:49

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:19:39

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:
2015-08-07 17:20:08

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:20:38

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:21:18

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:21:41

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:22:08

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:22:28

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:
2015-08-07 17:33:16

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:34:09

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-07 17:34:32

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Tapolca, 2015. 10. 05.
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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

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

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

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

U14

fő

10

15

50%

U12

fő

43

50

16%

U11

fő

59

65

10%

Egyéb indikátorok
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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

5 201 737 Ft

53 626 Ft

107 252 Ft

5 362 615 Ft

2 298 263 Ft

7 607 252 Ft

7 660 878 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 201 737 Ft

53 626 Ft

107 252 Ft

5 362 615 Ft

2 298 263 Ft

7 607 252 Ft

7 660 878 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 166 393 Ft

12 025 Ft

24 049 Ft

1 202 466 Ft

133 607 Ft

1 324 049 Ft

1 336 074 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

6 368 129 Ft

65 651 Ft

131 301 Ft

6 565 081 Ft

2 431 871 Ft

8 931 301 Ft

8 996 952 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (27 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
tapolca_alairasi_1429713366.pdf Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2015-04-22 16:36:06) e7eaa05e54968f7e36b479f7667c0adc0ee9c40a77277050fa97fded944c120c
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
_1430310505.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-29 14:28:25) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf
beruhazas-finanszirozasiterv_1438961672.pdf Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, 2015-08-07 17:34:32)
7588746a76463f0fd0560853873329701cf8c9e9ea78b28fac3d584a388059c1
A beruházás finanszírozási terve és forrása
hianypotlas_1430310481.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 14:28:01) 5eab7af05472729de98ce068b54815d117160ecde52a4bb8ddc617c4cc23c885
beruhazas-finanszirozasiterv_1438960948.pdf Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, 2015-08-07 17:22:28)
7588746a76463f0fd0560853873329701cf8c9e9ea78b28fac3d584a388059c1
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
_1430310498.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-29 14:28:18) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf
beruhazas-finanszirozasiterv_1438961649.pdf Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, 2015-08-07 17:34:09)
7588746a76463f0fd0560853873329701cf8c9e9ea78b28fac3d584a388059c1
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
hianypotlas_1430310489.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 14:28:09) 5eab7af05472729de98ce068b54815d117160ecde52a4bb8ddc617c4cc23c885
beruhazas-finanszirozasiterv_1438961596.pdf Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, 2015-08-07 17:33:16)
7588746a76463f0fd0560853873329701cf8c9e9ea78b28fac3d584a388059c1
Egyéb dokumentumok
nyilatkozat-onero_1438961260.pdf Hiánypótlás melléklet, 134 Kb, 2015-08-07 17:27:40)
8129ed981a270f138bce9484e782e6486fd31b9b2c376835066e0bd393e30343
Nyilvántartó hatóság igazolása
tapolca_birosagi_1429713359.pdf Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2015-04-22 16:35:59) 6ff03caaca5f526e54d8fae8710ad0d8f460e961923587fefe3b237aaf7da4cb
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tapolcakosar_atutalasi_1430309953.pdf Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2015-04-29 14:19:13)
5a68a4dbde03719411146e777fd5e218c442e28cc9b29e540fe8d793dfc46613
Köztartozásmentes adózó
tapolca_nav0_1429713399.pdf Szerkesztés alatt, 505 Kb, 2015-04-22 16:36:39) 341df261120da26dd330af35e8e7e790bb238a5de764ae68af156049b1c75f7b
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
_1430310469.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-29 14:27:49) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf
nemepitesiengedelykotelezett_1438960878.pdf Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2015-08-07 17:21:18)
89f5b6603ad3fed6b2ef583463a875d81733b0c35f1622919e8bb84069cb9338
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
hianypotlas_1430310460.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 14:27:40) 5eab7af05472729de98ce068b54815d117160ecde52a4bb8ddc617c4cc23c885
tulajdonosihozzajarulas_1438960838.pdf Hiánypótlás melléklet, 145 Kb, 2015-08-07 17:20:38)
fc00c233062c4f37b6f656c69eaa305ccde4932123de8dad982b4bfafe1f4e7d
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...
hianypotlas_1430310440.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 14:27:20) 5eab7af05472729de98ce068b54815d117160ecde52a4bb8ddc617c4cc23c885
berletiszerzodes_1438960779.pdf Hiánypótlás melléklet, 410 Kb, 2015-08-07 17:19:39)
4a587d65c152cad0c48e542d87dfc66ac666fa61f601dc35ddb655e6c50595b5
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
hianypotlas_1430310450.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 14:27:30) 5eab7af05472729de98ce068b54815d117160ecde52a4bb8ddc617c4cc23c885
tulajdonilap_1438960808.pdf Hiánypótlás melléklet, 201 Kb, 2015-08-07 17:20:08) e7e0722c2b91565f47f9f3a8b8a96225c5ef7295a1404be6aa231b6521d498ea
Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
hianypotlas_1430310433.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 14:27:13) 5eab7af05472729de98ce068b54815d117160ecde52a4bb8ddc617c4cc23c885
nemepitesiengedelykotelezett_1438961569.pdf Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2015-08-07 17:32:49)
89f5b6603ad3fed6b2ef583463a875d81733b0c35f1622919e8bb84069cb9338
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
tapolcakosar_parkettazasesvona_1430384033.pdf Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2015-04-30 10:53:53)
4f88ec89d036ef8b1ba872a1495901f56375ebe4e4be968879a15bc6ce44413c
arajanlatsportparketta_1438960901.pdf Hiánypótlás melléklet, 539 Kb, 2015-08-07 17:21:41)
a98008414204391f625ce504e3aa56c3047a42671de42db08b196456a57ac9fd
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
tapolcakosar_parkettazasesvona_1430384043.pdf Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2015-04-30 10:54:03)
4f88ec89d036ef8b1ba872a1495901f56375ebe4e4be968879a15bc6ce44413c
arajanlatsportparketta_1438960928.pdf Hiánypótlás melléklet, 539 Kb, 2015-08-07 17:22:08)
a98008414204391f625ce504e3aa56c3047a42671de42db08b196456a57ac9fd
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