
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  113 - Kft.

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

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  25149724-2-41

Bankszámlaszám  11705008-29920134-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1024  Helység  Budapest

Út / utca  Mechwart liget  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1021  Helység  Budapest

Út / utca  Kuruc  Házszám  10/b

Telefon  +36 30 900 17 07  Fax  +36 30 900 17 07

Honlap  www.masodikkeruletisport.hu E-mail cím  becseyco@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Becsey Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 900 17 07  E-mail cím  becseyco@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Becsey Péter +36 30 900 17 07 becseyco@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Nyéki Imre Uszoda Budapest XI.Kerület Önkormányzata Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft 5 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2015-03-05

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2015-03-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

OSC Vízilabda Sportegyesület 1113
Budapest
Villányi út
76

Fiókcsapat
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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 0 MFt 0 MFt 10 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 1,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 1 007,5 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 142 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 1 161,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 8 MFt

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

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

2 761 690 896 Ft 50 000 000 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 3 499 919 Ft 0 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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 1. napjával megalapította a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot és elfogadta az Alapító okiratát. A II. Kerületi Sport és Szabadidősport klub a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerben
meghatározó szerepet kíván betölteni. Ennek érdekében és tudatában készítjük a sportfejlesztési programunkat is. Mindenekelőtt a napi rendszeres és következetes
munka fontosságát tartjuk kulcsfontosságúnak, melyben kizárólagosan a fiatalokkal foglalkozó szakemberek teljesítménye, eltökéltsége, hivatásszeretete és nem
utolsó sorban szakértelme lehet a döntő. Céljaink elérését elsődlegesen a klubban folyó nevelőmunkától, a kiemelkedő minőségű és mennyiségű edzésektől, az
átgondolt versenyeztetéstől várja. Programunk irányt mutat, meghatározza a klub szerepét a társadalomban, a sporttevékenység lehetőségének megteremtése
mellett feladatokat ad minden területen, mely közösségünk munkáját érinti, amellyel folyamatosan és időszakonként találkozunk, amelyért felelősséggel tartozunk.
Programunk a személyi stabilitásra, így az értékek megőrzésére épít elsősorban. Tudomásul kell vennünk, hogy bár sikerek övezik a magyar vízilabdasportot, de
vannak olyan jelek, melyek sürgőssé teszik sportágunk feltételrendszerének mielőbbi javítását. A szakmai fejlesztés kulcsa a jövőnek. A jövő kulcsa pedig az
utánpótlásban rejlik. A klub irányelvei elsődlegesen az oktatási intézményekkel való együttműködési megállapodások kialakítása, megkötése, folyamatos
végrehajtása. El fogjuk indítani a II. kerületben is a „háztól-házig vízilabda” programot. A vízilabdának szerves részét képezi az úszásoktatás, hiszen az utánpótlás
nevelés korai fázisában meghatározóak azok az előkészítő csoportok, amelyek legfőbb célkitűzése, hogy a vízben maximális biztonságérzettel és magabiztossággal
tudjanak úszni a gyerekek. A versenyeztetési rendszerünket a Magyar Vízilabda Szövetség országos utánpótlás bajnokságainak kiírásához igazodva alakítjuk ki.
Nagyon fontos az irányelvek megfogalmazásában a verseny rendszer részleletes tervezése, ahogy bővül a klubban sportoló gyerekek száma, úgy tudjuk bővíteni a
csapataink számát a versenyrendszerben korosztályoktól függően. 

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

A II. Kerületi Önkormányzat 2009 nyarára átfogó koncepciót dolgozott ki „Sport és egészségliget” címen, amelyet – lakossági konzultáció formájában – 1,5 évig tartó
széleskörű közvélemény kutatás és piacfelmérés előzött meg. A lakossági közvélemény kutatás, felmérés során az önkormányzat feltérképezte, milyen sportolási
szokásai és igényei vannak a hidegkútiaknak és az itt gyakran megfordulóknak. Képet kívántunk kapni, milyen uszodát szeretnének a polgárok és mennyire
használnák a létesítményt. A felmérés lényegesebb eredményei megtalálhatók a csatolt sportfejlesztési koncepcióban. Megkérdeztük, hogy a lelkes támogatók közül
(hiszen a megkérdezettek 99,5%-a szeretne uszodát Hidegkúton) – ki, milyen gyakran látogatná a leendő uszodát. Az úszni szándékozók több mint a fele (54,4%)
hetente többször, 30%-uk pedig hetente egyszer menne, viszont 9% naponta ellátogatna. Ez azt jelenti, hogy az uszodába járni szándékozók 93%-ával hetente
legalább egyszer találkozhatnánk a hidegkúti uszodában! A gyerekeknél ez a következőképpen alakul: legtöbben (61%) szintén hetente többször menne, 26%
hetente csak egyszer, 10% viszont naponta elmenne.A felmérés alapján elkészített fejlesztési koncepció a II. kerülethez tartozó Pesthidegkút Szabadság utca,
Kadarka utca, Áchim András út és Máriaremetei út által határolt területének rendezésére vonatkozott, ahová - többek között -uszodát is "álmodtak". Ezzel az
elképzeléssel találkozott az az évek óta jelenlevő lakossági igény, hogy a kerületnek is legyen saját vízilabda klubja. Így a Képviselő Testület jóváhagyását követően
az alábbi ütemezésben tervezzük megvalósítani a Máriaremetei úti uszoda építését. - terület egyesítés, engedélyes terv: 2015.05.30 - kiviteli tervek, nyílt
pályázat:2015.06.31 - Alépítményi munkák:2015.11.30 - Szerkezetépítés:2016.03.31 - Szakipari munkák:2016.05.30 - Külső Infrastruktúra:2016.05.30 - Üzembe
helyezés:2016.06.30 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Sportfejlesztési programunk az szakmai program alábbi ütemezésben történő megvalósításához
kapcsolódó költségeket tartalmazza: Edzőtábor 2015.07.01-2015.09.01. Bajnokságban való részvétel 2015.09.01-2016.05.30. Edzőmérkőzések szervezése,
részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Mivel nekünk a következő időszak elsősorban a klubban edző gyerekek létszámának növelése a cél, ezért kiemelt feladatunk a
kerületi oktatási intézményekkel való együttműködési megállapodások kialakítása, megkötése, azok folyamatos végrehajtása. Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel,
támogatókkal, önkormányzattal. 2015.07.01-2016.06.30. 

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 programunk összeállításakor kiemelt figyelmet kapott a Magyar Vízilabda Szövetség által megfogalmazott sportági stratégia, melynek irányelveit
alkalmazva készítettük el a mellékelt dokumentumot. A sportági stratégiában megfogalmazott alábbi feladatok megvalósításban tudjuk elsősorban kivenni a
részünket. "Az egyesületeknek, a versenyeztetés támogatásával, a körülmények javításával jelentősen emelniük kell az igazolt utánpótláskorú versenyzők számát"
Célunk, hogy az OSC - vel együttműködve a következő két évad végére elérjük, a 100 fő körüli igazolt versenyzői létszámot, és 7-8 csapattal tudjunk részt venni a
bajnokságban. A sportági stratégia másik fontos eleme, hogy "Jelentősen és rövid időn belül növelni kell ez elérhető vízfelületek mennyiségét". A tervezett
infrastruktúra fejlesztéssel mi is komolyan hozzá tudunk járulni a budapesti vízfelülethiány enyhítéséhez. 

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

Programunk irányt mutat, meghatározza a klub szerepét a társadalomban, a sporttevékenység lehetőségének megteremtése mellett feladatokat ad minden területen,
mely közösségünk munkáját érinti, a személyi stabilitásra, így az értékek megőrzésére épít elsősorban. Egy vízilabda utánpótlás bázis kialakításával, amelynek
szerves része az úszásoktatás, és amelynek volumene – a TAO támogatási rendszernek köszönhetően – lehetővé teszi a lakossági igények maximális kiszolgálását
is, elérhetővé a II. kerület, Pesthidegkút és a környékbeliek régi álmának megvalósítása A projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítását a II. kerületi
önkormányzat a Képviselő Testület 115/2015-ös határozatában jóváhagyta. A projekt, nemcsak a képviselő testület támogatását, hanem a budapesti vállalkozások
támogatását is élvezi. Már most többen jelezték szándékukat, hogy jóváhagyó határozat esetén társasági adójuk felajánlásával támogatnák a projekt megvalósítását.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB MÁRIAREMETEI ÚTI USZODA 2016-01-15 2016-06-30 2016-06-30 3 867 655 799 Ft

3 867 655 799 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

MÁRIAREMETEI ÚTI USZODA 1029
Budapest
Máriaremetei 
224

51733 Mellékelt sportfejlesztési programunkban bemutatjuk azt a -
kerületünkben körvonalazódott - társadalmi igényt, amely találkozott az
MVLSZ stratégiájában megfogalmazott vízfelület növelési törekvésekkel.
Így a Képviselő Testület felhatalmazása alapján a II.Kerületi
Önkormányzat segítségével kívánjuk megépíteni a Máriaremetei úti
uszodát.

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

Nem

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 2 684 073 987 Ft 27 616 909 Ft 50 000 000 Ft 2 761 690 896 Ft 1 183 581 812
Ft

3 917 655 799 Ft 3 945 272 708 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 14 0 1

Gyermek leány 0 0 0

Serdülő fiú 0 0 0

Serdülő leány 0 0 0

Ifjúsági fiú 0 0 0

Ifjúsági leány 0 0 0

Összesen 14 0 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db 0 15 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db 0 4 500 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszónadrág db 0 5 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú hátizsák db 0 6 500 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs db 0 4 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső db 0 15 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db 0 7 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú táska db 0 6 500 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett 0 150 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú rövidnadrág db 0 4 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Vízilabda db 0 7 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló háló db 0 3 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db 0 6 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Medicinlabda db 0 4 500 Ft 0 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Lövőfal db 0 30 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Úszódeszka db 0 3 000 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Törölköző db 0 3 000 Ft 0 Ft

0 274 000 Ft 0 Ft

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

Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

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

Ingatlan megnevezés Ingatlan
típusa

Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett
órák száma / h

ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Nyéki Imre Uszoda Uszoda Gyermek fiú 21 000 Ft 13 10 2 730 000 Ft

21 000 Ft 13 10 2 730 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Konrád Mária I EKHO 20 3 240 000 Ft 48 000 Ft 864 000 Ft

20 3 240 000 Ft 48 000 Ft 864 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott
korosztály

Konrád Mária Edző Középfokú szakir. 1975-09-29 Gyermek fiú
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2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Pozíció megnevezése Indoklás

Konrád Mária Egyelőre a 2004-es csapat melletti edzői teendők ellátása a feladata, későbbiekben további egy csapattal
dolgozna együtt

2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás

Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 184 800 Ft

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 100 250 Ft 25 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 25 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 730 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 184 800 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 864 000 Ft

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

Összesen 3 853 800 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

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

3 464 920 Ft 34 999 Ft 0 Ft 3 499 919 Ft 388 880 Ft 3 853 800 Ft 3 888 799 Ft
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Általános Képzés

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

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

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

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

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

A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

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 utófinanszírozott 50 000 000 Ft 55 308 663 Ft 27 616 909 Ft 77 616 909 Ft

Összesen 50 000 000 Ft  77 616 909 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős cég az elvégzett munkáért teljeskörű
felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a
sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az
elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz az következő
tevékenységekben: • Részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; • részvétel egyeztető
projektmegbeszéléseken; projekt előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; • részvétel a programmegvalósításában;
részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében; • közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási
dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására
nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a
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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: Budapest, 2015. 10. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Becsey Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

Kelt: Budapest, 2015. 10. 30.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot

Alulírott Becsey Péter, mint a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1024, Budapest Mechwart liget 1.), adószám:

25149724-2-41) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ügyvezető

n y i l a t k o z o m,

hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)

által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása soránmegismertem.

Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott a 2015/2016 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által

összeállított és a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett

„A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban”

c. ajánlás alapján végezzük.

Kelt: Budapest, 2015. 10. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2015. 10. 30.
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 11:43:01

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 11:43:48

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 15:59:41

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 08:57:55

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 11:44:45

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 16:35:54

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:05:43

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 16:01:05

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:05:59

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:06:11

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:06:27

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:06:39

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:06:50

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 08:56:32

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 08:55:28

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:05:31

Mellékletek

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

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

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

(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2015. 10. 30.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 2 684 073 987 Ft 27 616 909 Ft 50 000 000 Ft 2 761 690 896
Ft

1 183 581 812
Ft

3 917 655 799
Ft

3 945 272 708
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 2 684 073 987 Ft 27 616 909 Ft 50 000 000 Ft 2 761 690 896
Ft

1 183 581 812
Ft

3 917 655 799
Ft

3 945 272 708
Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 464 920 Ft 34 999 Ft 0 Ft 3 499 919 Ft 388 880 Ft 3 853 800 Ft 3 888 799 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 2 687 538 907 Ft 27 651 908 Ft 50 000 000 Ft 2 765 190 815
Ft

1 183 970 692
Ft

3 921 509 599
Ft

3 949 161 507
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 110 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

becseypeteralairasminta_1430214228.pdf Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2015-04-28 11:43:48)
9afad18330466a2326bbd9865e885f944adde7241d63684f85bd97609a138a62

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

dokumentum_1430320010.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 17:06:50) 4704c723217dbbcd7d7272eac0de765c0617ce78e4f71ff78e3bf0830c58204d

A beruházás finanszírozási terve és forrása

finanszirozasiterv_1430319971.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 17:06:11)
61a2bf5aa4a11b32820931a7c0696329847663d687e91198d676707c93f8a082

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dokumentum_1430319999.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 17:06:39) 4704c723217dbbcd7d7272eac0de765c0617ce78e4f71ff78e3bf0830c58204d

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

dokumentum_1430319987.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 17:06:27) 4704c723217dbbcd7d7272eac0de765c0617ce78e4f71ff78e3bf0830c58204d

Egyéb dokumentumok

konradmariavizilabdaedzoi_1430214285.docx Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2015-04-28 11:44:45)
e3d3b71d79542399e8205622fbaf03fae8464ec2fa4e3ee056d96314adb37641

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegkivonat_ii.ker.pd_1430214181.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 11:43:01)
e602b11da19b9f3a71bd926b417882399ee5d4cc779038c9ab343a79e2e23d33

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

otputalasmvlsztao20150428_vissz_1430290675.xls Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2015-04-29 08:57:55)
32c5f22a2e86393fc7501db58e8564e26064e3ed0ff2fde667030891639b3067

Köztartozásmentes adózó

navigazolas.jp_1430229581.jpg Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2015-04-28 15:59:41) 60dcc7e161d27e79b915f8a83d1032bbe155238117732dbf9add5269a6612a33

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesiengedely_1430319943.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 17:05:43) da517ad204cfe213361733d2dad70d28349c6ca5d440f18da479294664077859

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

epitesiengedely_1430319931.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 17:05:31) da517ad204cfe213361733d2dad70d28349c6ca5d440f18da479294664077859

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...

ii.ker_tao_palyazat_jkv_kivonat_201_1430290528.pdf Szerkesztés alatt, 951 Kb, 2015-04-29 08:55:28)
75d552c00d577556b06b1c0b7f9950816438d596c896e0d267e6961444be1815

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

51733_tulajdoni_lap_1430231754.pdf Szerkesztés alatt, 460 Kb, 2015-04-28 16:35:54)
cff25ff90108607375422ee38048140658d2e869c1037da30b5f52cb1e0beeaa

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

ii.ker_tao_palyazat_tul_hozz_nyilat_1430290592.pdf Szerkesztés alatt, 912 Kb, 2015-04-29 08:56:32)
94de4c84066ed5848c432acbd77782d427695d08ca10ce4d5d51824681f8a375

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

tervezoikoltsegbecsles-2015-04-27_1430229665.xlsx Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-28 16:01:05)
d40ce3971a0ccefeb62bc505b3d9ca73bb8b2027f3946c74dcd2fa2bb9e8e976

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

epitesiterv_1430319959.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 17:05:59) ab693fffd6f3507e6a4e8cee3d13bbe8c2c11c76f8d381e37581fdc215e3a6da
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