
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜL

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  1086

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19890108-1-11

Bankszámlaszám  62900050-00074928-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Támogatás, tagdíj

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Támogatás, tagdíj

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2870  Város  Kisbér

Közterület neve  Széchenyi  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  A

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2870  Város  Kisbér

Közterület neve  Széchenyi  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  A

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 360 37 97  Fax  -

Honlap  www.kisbervse.hu  E-mail cím  info@kisbervse.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Dr. Tamtom Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 646 25 35  E-mail cím  peter.tamtom@t-email.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Császár Katalin +36 30 360 37 97 info@kisbervse.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Spartacus Sportpálya Nagy f.p. 2870
Kisbér
Komáromi
25

Kisbér,216 55x95m Saját 90 0 Ft 12 Igen

Spartacus Sportpálya Kicsi f.p 2870
Kisbér
Komáromi
25

Kisbér,216 20x40m Bérelt 25 0 Ft 12 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 1 MFt 0,25 MFt 8,44 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,4 MFt 0,5 MFt 0,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 4,5 MFt 0 MFt 5,75 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 3,1 MFt 1,2 MFt

Összesen 6,9 MFt 3,85 MFt 16,09 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,53 MFt 2,8 MFt 4,9 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 4,7 MFt 0,58 MFt 9,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,5 MFt 0,24 MFt 0,9 MFt

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

Összesen 7,73 MFt 3,62 MFt 15,1 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 1 765 749 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 409 952 Ft 70 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

20 308 061 Ft 280 000 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 107 467 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Kisbéri Spartacus Sportegyesület 2017. őszén teljes vezető váltáson esett át,új elnökség állt fel,élén új elnökkel.Az elmúlt hét hónapban az új vezetés stabil pénzügyi és szervezeti alapokra
helyezte az egyesületet,megteremtve 2018. év második felétől a szakmai fejlődés lehetőségét.5 éves távlatban a helyi Önkormányzattal együttesen kitűzött cél az egyesület Kisbér
közigazgatási státuszának,azaz mint járási központnak megfelelő pozíció kiépítése sportszakmai téren is a labdarúgás vonatkozásában. Ennek megfelelően elsősorban a helyi,másodsorban a
járás utánpótlás korú tanulóira építve a teljes korosztály spektrumban való eredményes részvétel elérése a cél 5 éves távlatban,a felnőtt csapat,továbbá az U16 és U19-es csapat megyei első
osztályban történő stabil, szakmailag megalapozott szerepeltetése mellett.Törekvésünk továbbá képzett szakember állomány felépítése az MLSZ szakmai képzéseinek képzésein történő
folyamatos részvétellel. Ennek alapjait teremtettük meg az elmúlt hét hónapban.A 2012-2016-os évben új, öntözőberendezéssel ellátott füves pálya létesült,új öltöző és egyesületi központ
épült,s kapcsolódóan ezen időszakban megvalósult 20x40 méteres műfüves,világítással ellátott pálya segíti a játékosok felkészülését.Mindezek továbblépéseként már az új vezetés regnálása
mellett egyesületünk sikerrel pályázott bajnoki mérkőzések megtartására is alkalmas 4 oszlopos pályavilágításra, labdafogó háló létesítésére.Mindezek idén nyári megvalósulását követően
hatékonyan segítik elő egyesületünk szakmai fejlődését.A Bozsik programban történő részvétel elősegítése,s az edzések hatékonyabb szervezése érdekében már a következő szezonra
tartalék pálya kijelölését tervezzük a Spartacus sportcentrum közelében. A jövő építése,illetőleg a helyi,labdarúgással szerető gyermekek helyi,azaz a Kisbéri Spartacus SE irányába fordítása
tekintetében nagy lépés volt,hogy 2017. ősze óta Kisbér városában,a helyi óvodával történt hosszú távú megállapodása nyomán egyesületünk szervezi az „ovi focit”,melynek eredményeképp
az általános iskolába fellépők már egyesületünkben sportolhatnak a legkisebb,U7-es korosztályban.Egyesületünk felnőtt csapata jelenleg a megyei III. osztályban szerepel,emellett
U7,U9,U11,U13 és U14-es csapatokban versenyeztetjük utánpótlás korosztályainkat.A Bozsik egyesületi programban 4 korosztállyal veszünk részt. Reális cél rövidtávon felnőtt csapatunk
megyei felsőbb osztályba történő fellépése,melyre figyelemmel U19-es csapat felállítása előirányzott. 

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

5 szekcióban 150 fő befogadására alkalmas nézői tribün (nézői lelátó) megépítését tűztük ki célul a 2018-2019-es szezonban. A csapat rövid távon várható megyei felsőbb osztályba történő
feljutása,továbbá 5 éves távlatban megfogalmazott szakmai terveink lépésről lépésre történő megvalósítása várhatóan a labdarúgás 70-es, 80-as években tapasztalható népszerűségét
hozzák meg ismét Kisbéren. Sportlétesítményünk 2012 és 2016-os év között a fent leírtak szerint számos elemében megújult,továbbá az idei évtől tovább fejlődik.A nézők elhelyezése azonban
nem megoldott. A jelenleg meglévő tribün nem sokkal egyesületünk 1959-es megalakulását követen épület,mára gyakorlatilag használhatatlan,balesetveszélyes,melyen befogadó képessége is
csekély.Fejlesztése elkerülhetetlen,melynek megfelelően elkészítettük előzetes tervdokumentációját egy új tribünnek,a Magyar Labdarúgó Szövetség standardjeinek megfelelő műszaki
kialakítás mellett.A tervezett új felépítmény kapacitásában illeszkedik a következő 5 évben várható nézői elvárásaihoz,mind az utánpótlás korú, mind a felnőtt mérkőzésekre látogatók
napjainkban támasztott igényei szerint. A létesítmény megvalósítását a 2018-2019-es pályázati ciklusban tervezzük.A beruházást a TAO támogatások várható ütemezéséhez igazítva 2019
első félévében kívánjuk realizálni. A szezon vonatkozásában további fejlesztési cél az öltöző helyiségek (4 db) berendezésének korszerűsítése. Az új öltöző épület 2013-2015-ös építése során
az öltöző berendezések nem képezték a beruházás tárgyát.Jelenleg a korábbi, több évtizeden át használt öltöző teljesen elavult és elhasználódott berendezései vannak használatban, melyek
a legcsekélyebb mértékben sem felelnek meg a kor követelményeinek. Új öltöző berendezés beszerzése ugyan a 2017-2018-as pályázati programban helyet kapott,azonban az arra
jóváhagyott forrást az új elnökség teljes egészében az öltöző épület első lépésben a korábbi kivitelezésből eredő hiányosságokra figyelemmel elkerülhetetlen gépészeti korszerűsítésének
megvalósítására csoportosítja át. Ez utóbbi 2018. június 30-ig megvalósul, figyelemmel arra, hogy ütemezését tekintve meg kell, hogy előzze a jelen pályázat tárgyát képező, új öltöző
berendezések kivitelezésének megvalósítását. A beruházás az új öltöző berendezések vonatkozásában 2018-19-es szezon első felében tervezett. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelen projekt időtartama 12 hónap, 2018. július 1. és 2019. június 30-a közt kerül megvalósításra, az alábbi ütemezésben: Tribün (nézői lelátó) építés: A tribün építés jelen projekt teljes
költségvetésének szerves részét képezi. A projekt megkezdését így a TAO támogatásokkal kapcsolatos, támogató adózókkal kötendő együttműködési megállapodások megkötéséhez, illetőleg
az azokból eredő támogatások ütemezéséhez igazítjuk. Erre figyelemmel a beruházás megkezdése 2018. tavaszára prognosztizált, lezárása 2019. június 30-ig megtörténik.Az új épületet a
szurkoló várhatóan a 2019-20-as szezon kezdetére vehetik birtokba. Tárgyi eszköz beszerzés – öltöző berendezések: A beszerzés megvalósítása annak volumenére figyelemmel már a 2018-
19-es szezon kezdetére tervezett. Erre figyelemmel a következő szezonban mind a felnőtt, mind az utánpótlás csapatok a kor követelményeinek megfelelő felszereltségű öltözőkben
készülhetnek mind a mérkőzésekre, mind az edzésekre. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: A felnőtt csapatok vonatkozásában tervezett tárgyi eszköz beszerzésekkel már a 2018-19-es év
mérkőzéseire történő felkészüléseket kívánjuk segíteni, így azok beszerzése 2018. őszével bezárólag tervezett. Utánpótlás nevelés: Az utánpótlás nevelés kiemelt terület egyesületünkben.
Erre figyelemmel a teljes szezonban, kezdve az arra történő felkészüléstől minden téren stabil hátteret kívánunk biztosítani a nálunk sportoló utánpótlás korú gyermekeknek. Az utánpótlás
jogcímen megjelölt költségek így a teljes 2018-19-es szezonban, egyesületünk szakmai és versenyezetési programjával összhangban merülnek fel. Szakképzés: Meggyőződésünk, hogy
eredményt hosszú távon Kisbér városához s az egyesülethez lojális, saját, képzett szakember gárdával érhetünk el. A szakmai stabilitás megteremtésének érdekében így a szakember
képzésre különös hangsúlyt fektetünk, már 2018. őszétől. A szakképzéssel kapcsolatos költségek így 2018. őszén és 2019. tavaszán merülnek fel. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Egyesületünk új vezetése átfogóan megismerte az MLSZ sportfejlesztési stratégiáját,melynek szellemében szervezi és végzi az egyesület munkáját.Vezetésünk alapvetően elkötelezett az
alulról,lépésről lépésre történő megalapozott építkezésben,s ez jelen programunk megfogalmazása során is elsődleges szempont volt. Infrastruktúra tekintetében jelen sportfejlesztési
programban a 2012-2018. közt elért eredményekre építünk.E ciklusban 2018-cal bezárólag új,öntöző berendezéssel ellátott élőfüves pálya épült, kapcsolódó 20x40 méteres műfüves gyakorló
pályával,központi öltöző épülettel. Mindez,az MLSZ létesítmény fejlesztési programjának köszönhetően a 2018-as évben 4 oszlopos pálya világítással,s új labdafogó hálóval egészül ki.Az
MLSZ létesítmény fejlesztési stratégiájával összhangban a 2018-19-es szezonban tribün építése tervezett,mellyel kiegészülve a létesítményünk megyei szinten hatékony utánpótlás nevelés
ellátását lesz képes kiszolgálni,megfelelő színvonalú hátteret biztosítva a tornák,mérkőzések megrendezéséhez. A 2017-18-as szezonban már egyesületünk szervezte Kisbér Városában az
Ovi focit, mely a Bozsik programban résztvevő korosztályok részére történő utánpótlás bázis folyamatos biztosítására elengedhetetlen volt.A Bozsik program keretében U7,U9,U11 és U13
korosztályban versenyeztetünk gyerekeket,s a tavaly megfogalmazott program tartalmán túl U14-es megyei bajnokságban állítottunk fel és versenyeztetünk csapatot.Erre építve,s a megjelölt
utánpótlás csapatainkat fenntartva felnőtt csapatunk mellé a 2018/19-es szezonban továbblépésként U19-es csapat felállításáról és versenyeztetéséről határoztunk. A növekvő számú
utánpótlás bázis szakmai hátterének biztosítására bővítjük szakember hátterünket. Évtizedes játékos tapasztalattal rendelkező leendő edzőinket az MLSZ által indított, középfokú C minősítésű
edzői végzettséget eredményező képzésre iskolázzuk be. Eszköz és felszerelés szükségletünket ennek megfelelően bővítjük. Jelen programunk így egy újabb lépés a teljes korosztály
spektrum oktatás és versenyeztetés megteremtésére,biztosítva a gyerekek részére a folyamatos,minőségi fejlődés és fenntartható motiváció lehetőségét.Így egyúttal tovább szélesedik azon
bázis,melyből kiemelkedhetnek a jövő kiváló képességű labdarúgói,akiknek a Tatabányai Sport Club csapatával való előkészített, felmenő rendszerű szakmai együttműködés révén van mód
magas szintű továbblépési lehetőséget biztosítanunk,egyúttal helyben elősegítve tanulmányaik végzését. 

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

Társadalmi és gazdasági hatások, azok kapcsolódásai, várt előnyök: - A szülők egy nyugodt, kiegyensúlyozott, stabil környezetben tudhatják gyermekeiket. - A labdarúgás által teremtett közeg
testi, lelki és szellemi fejlődés mellett a gyerekek szocializációját is fejleszti a program megvalósítása teljes időszakában. - A fejlődő és sikeres helyi labdarúgás ösztönző hatása a helyi
lakosság szabadidős sport irányába történő elmozdulása terén – motiváció az egészséges, sportos életmód irányába a sport által. - A labdarúgás közösségformáló ereje - a településen fejlődő
labdarúgás fokozatosan bővülő szurkolói és szimpatizáns réteget generál, mely egysége segíti a labdarúgás szellemiségének települési és járási szinten történő erősödését. - A programunk
lehetőséget ad arra, hogy játékosainkat egységes felszereléssel lássuk el, mely hovatartozásukat erősíti,öntudatukat,büszkeségüket növeli. - A mérkőzésekre történő utazásokat bérelt
busszal,egységesen tervezzük lebonyolítani. Fontos célként jelenik meg az utazások alkalmával, hogy a gyerekek, és a velük foglalkozó vezetők megismerhessék egymást. - A sport
szakembereinket a pályázatnak köszönhetően piacképes jövedelemmel tudjuk honorálni, mely a megélhetésüket kiegyensúlyozottá, tervezhetővé teszi. - A helyi vállalkozók szívesen
támogatnak helyi érdekeltségű kezdeményezéseket, mely településük hírnevét öregbíti. Kockázatok, illetőleg azok kezelése - Kedvezőtlen irányba forduló demográfiai mutatók – jelenleg nem
tapasztalt, a 2018-19-es programra nem lehet hatással. - Saját erő rendelkezésre állása - sikeres pályázat esetén a szükséges önrész,a helyi vállalkozók támogatásának,továbbá az
egyesületünkben sportoló szülők támogatása révén rendelkezésre áll. - Támogatási összeg, támogatói kör rendelkezésre állása – Kisbér a járási központ státuszánál, továbbá a sport terén a
járásban felvállalt egyre inkább központi szerepére figyelemmel a támogatási szükségletet meghaladó,potenciális támogató vállalkozóval, vállalattal áll kapcsolatban, így a programban
megjelölt támogatási összeg rendelkezésre állítása abszolút realitás. - Szakemberhiány,fluktuáció a szakemberek terén – programunk által folyamatosan,saját szakemberek,edzők képzését
tűztük ki célul. Részükre programunk által megfelelő anyagi és munka körülményeket biztosítunk, mely előirányozza részükre a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Gondnok Egyéb Nem releváns Normál 50 12 46 000 Ft 9 660 Ft 667 920 Ft

Vezető edző Edző MLSZ
Grassroots C

Normál 120 12 196 000 Ft 41 160 Ft 2 845 920 Ft

170 24 242 000 Ft 50 820 Ft 3 513 840 Ft

2018/19 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Vezető edző

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 748 091 Ft 17 657 Ft 0 Ft 1 765 749 Ft 1 765 749 Ft 3 513 840 Ft 3 531 497 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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

Benchmark Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Berendezési eszköz öltöző szekrény 400 000 Ft db 64 33 338 Ft 2 133 632 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipő élőfüves pályához 18 000 Ft db 20 17 000 Ft 340 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportszár 4 000 Ft db 40 3 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés mez 10 000 Ft db 34 6 000 Ft 204 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés nadrág 6 000 Ft db 34 3 500 Ft 119 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző póló 9 000 Ft db 40 4 500 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág rövid 10 000 Ft db 40 3 300 Ft 132 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edzőmelegítő 13 000 Ft db 40 9 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) utazómelegítő 17 000 Ft db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sípcsontvédő 5 000 Ft db 80 4 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sporttáska 15 000 Ft db 40 14 000 Ft 560 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusmez 10 000 Ft db 6 7 000 Ft 42 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusnadrág 10 000 Ft db 6 4 500 Ft 27 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapuskesztyű 13 000 Ft db 6 12 000 Ft 72 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipő műfüves pályához 18 000 Ft db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) csapatkapitányi karszalag 3 000 Ft db 4 2 000 Ft 8 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportzokni nincs pár 80 1 500 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kompresszor 40 000 Ft db 1 36 000 Ft 36 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter 60 000 Ft db 4 58 000 Ft 232 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labda 10 000 Ft db 40 6 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labdatartó háló 2 600 Ft db 5 2 500 Ft 12 500 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) bója készlet (30 cm) 8 000 Ft db 5 6 500 Ft 32 500 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacstartó 4 000 Ft db 48 2 500 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacs 4 000 Ft db 4 3 800 Ft 15 200 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy 45 000 Ft db 1 42 000 Ft 42 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy 100 000 Ft db 1 90 000 Ft 90 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve 30 000 Ft db 1 28 000 Ft 28 000 Ft

6 185 832 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző szekrény A Kisbéri Spartacus SE új sportöltözője 2015. évben került átadásra, s 2018-ban korszerűsítésre. Az új épület 4 öltözőnek ad helyet, egyenként 16
férőhellyel. A beruházás részét nem képezte öltöző berendezés beszerzése, erre figyelemmel az öltözők öltöző szekrényekkel jelenleg nem
rendelkeznek. A sportöltöző funkciónak a helyiségeket jelenleg csupán a régi épületből áthozott, több évtizedes fogasok és padok használatával van
mód megfeleltetni, melyre figyelemmel a megjelölt öltöző szekrény beszerzés a létesítmény funkcionális működése érdekében elengedhetetlen.

(FELNŐTT) cipő élőfüves
pályához

Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) sportszár Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) mérkőzés mez Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) mérkőzés nadrág Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) edző póló Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni..

(FELNŐTT) edző nadrág rövid Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) edzőmelegítő Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) utazómelegítő Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) sípcsontvédő Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) sporttáska Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) kapusmez Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) kapusnadrág Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) kapuskesztyű Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) cipő műfüves
pályához

Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) csapatkapitányi
karszalag

Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) sportzokni Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) kompresszor Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni. Az új élőfüves pályaborítás 2016. évi kiépítésével egyidejűleg új kapuk kerültek kiépítésre,
jelenleg azonban régi, elhasználódott háló található a kapukon. A felnőtt mérkőzések és edzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében
elengedhetetlen 1 db kapuháló szett + 1 db tartalék szett beszerzése.

(FELNŐTT) labda Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) labdatartó háló Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) bója készlet (30 cm) Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) kulacstartó Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

(FELNŐTT) kulacs Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

masszázságy Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni.

hordágy Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni. Egyesületünk jelenleg meglévő hordágya több évtizedes, elavult, elhasználódott, korszerű
eszköz beszerzése indokolt.

egészségügyi láda feltöltve Felnőtt férfi első- és tartalék csapatunk mostanra elengedhetetlen, szakmai programunknak megfelelő edzés- és versenyfelszerelés bővítését is a
pályázat adta lehetőségekkel élve kívánjuk elősegíteni. A mérkőzéseken, edzéseken elengedhetetlen a pályán történt sérülések helyszínen történő
gyors és azonnali ellátása. Ez kizárólag komplex, hiánytalan egészségügyi felszerelés alkalmazásával tehető meg, mely jelenleg nem áll
rendelkezésre. Beszerzése elkerülhetetlen és indokolt.
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Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

4 295 853 Ft 44 100 Ft 70 000 Ft 4 409 952 Ft 1 889 979 Ft 6 255 832 Ft 6 299 932 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pálya-
infrastr.
bőv.

lelátó építése 2019-03-01 2019-06-30 2019-06-30 28 528 435 Ft

28 528 435 Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

lelátó építése Spartacus Sportpálya A Spartacus Sportpályán található jelenlegi tribün (nézői lelátó) a 70-es években épült. Befogadó képessége
csekély, ezen felül teljesen elhasználódott, romos, mostanra balesetveszélyes állapotban van. A
sportlétesítmény az elmúlt 6 évben fejlesztéseiből eredően számos elemében megújult, így a rövid és közép
távú szakmai céljaink megvalósításához szükséges edzések, felkészülések elvégzésére teljes mértékben
alkalmas. Mérkőzések rendezéséhez szakmai programunkkal összhangban azonban elengedhetetlen új tribün
megvalósítása.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése Egyéb 2870
Kisbér
Komáromi
25

Kisbér, 216 kapacitás(fő) 150 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2018/19 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Igen

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím 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. 19 824 980 Ft 203 081 Ft 280 000 Ft 20 308 061 Ft 8 703 455 Ft 28 808 435 Ft 29 011 516 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 10 Aktív

U7 u7_csapat_2 8 Inaktív

U9 u9_csapat_1 10 Aktív

U9 u9_csapat_2 4 Inaktív

U11 u11_csapat_1 12 Aktív

U11 u11_csapat_2 8 Inaktív

U13 u13_csapat_1 12 Aktív

U13 u13_csapat_2 9 Inaktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 Kisbér U7 II. 10 Aktív

U9 Kisbér U9 II. 10 Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom) 10

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 2

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad) 1
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U14 KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET U14 15 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U19 Kisbér U19 15 Egyéb bajnokság Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U11 KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET U11 10 Futsal up torna Futsal up torna Aktív

U13 KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET U13 10 Futsal up torna Futsal up torna Aktív

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2018. nyár Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

ELN-22/2018 (04.12) számú határozat:

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakban életbe lépő új támogatás-elosztási elvek miatt a sportszervezetek által realizálható
támogatáscsökkenés mértékét a sportszervezetek fenntartható gazdálkodása érdekében átmenetileg kompenzálja.

Ennek értelmében amennyiben egy sportszervet részére az utánpótlás-nevelés támogatás jogcímen jóváhagyásra kerülő összeg a 2017/2018-as bázis időszakban érvényes aktivitás
(csapatszám és bajnoki osztályok) alapján számítva a 2018/2019-es támogatási időszakra az előző évi támogatás a férfi nagypályás labdarúgás vonatkozásában 85%-a alá csökkenne, úgy a
tárgyidőszaki támogatás összegét a bázisévi számított támogatás 85%-ában kell meghatározni. A kompenzáció megállapítása során, az MLSZ-en keresztül jóváhagyott összes (látvány-
csapatsport és költségvetési) támogatásnak az együttes összegét kell figyelembe venni

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 10 fő 900 000 Ft

u7_csapat_2 (N) U7 8 fő Inaktív

u9_csapat_1 (N) U9 10 fő 900 000 Ft

u9_csapat_2 (N) U9 4 fő Inaktív

u11_csapat_1 (N) U11 12 fő 800 000 Ft

u11_csapat_2 (N) U11 8 fő Inaktív

u13_csapat_1 (N) U13 12 fő 800 000 Ft

u13_csapat_2 (N) U13 9 fő Inaktív

Kisbér U7 II. (V) U7 10 fő 600 000 Ft

Kisbér U9 II. (V) U9 10 fő 600 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 4 600 000 Ft

Férfi

KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET U14 (N) U14 15 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Kisbér U19 (V) U19 15 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 4 000 000 Ft

Férfi futsal

KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET U11 (N) U11 10 fő Futsal up torna 500 000 Ft

KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET U13 (N) U13 10 fő Futsal up torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 1 000 000 Ft

 Bozsik 4 600 000 Ft

 Férfi 4 000 000 Ft

 Férfi futsal 1 000 000 Ft

 
Végleges produktivitási bónusz
korrekció 0 Ft

 Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

500 000 Ft

 Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

200 000 Ft

 Csoportvezetői díjazásra (573 600
Ft/évad)

573 600 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

10 873 600 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés (UP) sportszár 4 000 Ft pár 50 3 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés mez 10 000 Ft db 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés nadrág 6 000 Ft db 50 3 100 Ft 155 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sporttáska 15 000 Ft db 20 14 000 Ft 280 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) jelölőmez 3 000 Ft db 50 1 500 Ft 75 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapusmez 10 000 Ft db 6 6 500 Ft 39 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapusnadrág 10 000 Ft db 6 4 000 Ft 24 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) csapatkapitányi karszalag 3 000 Ft db 10 2 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző póló 9 000 Ft db 35 4 000 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző nadrág rövid 10 000 Ft db 35 2 800 Ft 98 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapuskesztyű 13 000 Ft db 5 12 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapuháló 5x2 méter 28 000 Ft db 8 26 000 Ft 208 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapu 5x2 méter 195 000 Ft db 6 185 000 Ft 1 110 000 Ft

Sporteszköz (UP) labdatartó háló 2 600 Ft db 5 2 500 Ft 12 500 Ft

Sporteszköz (UP) bója készlet (30 cm) 8 000 Ft db 5 6 500 Ft 32 500 Ft

Sporteszköz (UP) labda 10 000 Ft db 40 5 100 Ft 204 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve 30 000 Ft db 1 28 000 Ft 28 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1532-02097 Normál 80 10 105 263 Ft 22 105 Ft 1 273 682 Ft

Egyéb UP edző-oklevél beszerzés
alatt

Normál 120 10 90 300 Ft 18 963 Ft 1 092 630 Ft

Egyéb UP edző-oklevél beszerzés
alatt

Normál 100 10 75 188 Ft 15 789 Ft 909 775 Ft

Egyéb UP edző-oklevél beszerzés
alatt

Normál 100 10 75 188 Ft 15 789 Ft 909 775 Ft

Egyéb UP edző-oklevél beszerzés
alatt

Normál 100 10 75 188 Ft 15 789 Ft 909 775 Ft

Egyéb 300001826 EKHO 80 12 44 400 Ft 8 658 Ft 636 696 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

UP edző-oklevél beszerzés alatt Edzői képesítéssel még nem rendelkező sportszakembereinket Grassroots C típusú edzői oklevelet biztosító képzésre iskoláztuk be.
Sportszakemberünk annak megszerzésével feladatait edzői minőségben, utánpótlás edzői státuszban látja el a sportfejlesztési programunk
utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatai sorából. Alkalmazása a programunkban megjelölt 6 utánpótlás korosztály felkészítésével és
versenyeztetésével kapcsolatban, azok sorából 1 utánpótlás korcsoporttal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására figyelemmel elengedhetetlen és
indokolt.

UP edző-oklevél beszerzés alatt Edzői képesítéssel még nem rendelkező sportszakembereinket Grassroots C típusú edzői oklevelet biztosító képzésre iskoláztuk be.
Sportszakemberünk annak megszerzésével feladatait edzői minőségben, utánpótlás edzői státuszban látja el a sportfejlesztési programunk
utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatai sorából. Alkalmazása a programunkban megjelölt 6 utánpótlás korosztály felkészítésével és
versenyeztetésével kapcsolatban, azok sorából 1 utánpótlás korcsoporttal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására figyelemmel elengedhetetlen és
indokolt.

UP edző-oklevél beszerzés alatt Edzői képesítéssel még nem rendelkező sportszakembereinket Grassroots C típusú edzői oklevelet biztosító képzésre iskoláztuk be.
Sportszakemberünk annak megszerzésével feladatait edzői minőségben, utánpótlás edzői státuszban látja el a sportfejlesztési programunk
utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatai sorából. Alkalmazása a programunkban megjelölt 6 utánpótlás korosztály felkészítésével és
versenyeztetésével kapcsolatban, azok sorából 1 utánpótlás korcsoporttal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására figyelemmel elengedhetetlen és
indokolt.

UP edző-oklevél beszerzés alatt Edzői képesítéssel még nem rendelkező sportszakembereinket Grassroots C típusú edzői oklevelet biztosító képzésre iskoláztuk be.
Sportszakemberünk annak megszerzésével feladatait edzői minőségben, utánpótlás edzői státuszban látja el a sportfejlesztési programunk
utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatai sorából. Alkalmazása a programunkban megjelölt 6 utánpótlás korosztály felkészítésével és
versenyeztetésével kapcsolatban, azok sorából 1 utánpótlás korcsoporttal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására figyelemmel elengedhetetlen és
indokolt.

300001826 A Bozsik Egyesületi program vonatkozásában Kisbér körzet központi státuszban áll, összefogva 6 egyesület Bozsik program keretében való szakmai
munkáját. Erre figyelemmel a megjelölt, UEFA B license-szel rendelkező sportszakemberünk feladatait mint körzet központ vezetői látja el.

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1532-02097 MLSZ Grassroots C U19 7 15

Válasszon MLSZ Grassroots C U13 5 12

Válasszon MLSZ Grassroots C U11 5 12

Válasszon MLSZ Grassroots C U9 3 10

Válasszon MLSZ Grassroots C U7 6 25

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 858 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 28 000 Ft

Személyszállítási költségek 960 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 250 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 732 333 Ft

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

Összesen 10 028 333 Ft

2018/19 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)

9 016 392 Ft 91 075 Ft 0 Ft 9 107 467 Ft 1 011 941 Ft 10 028 333 Ft 10 119 407 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.

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

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

be/SFPHPM01-22411/2018/MLSZ

2018-11-29 13:14 21 / 33



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)

70 000 Ft 88 459 Ft 44 100 Ft 114 100 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 280 000 Ft 407 965 Ft 203 081 Ft 483 081 Ft

Összesen 350 000 Ft  597 180 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az eszközbeszerzéshez javaslattél, a legjobb ár-érték arányú eszközök beszerzésére törekszünk a sportfejlesztési programunk sikeres megvalósítása érdekében.

Tárgyi
utófinanszírozott

Szakmai tanácsadás, közreműködés a beruházást megvalósító vállalkozó kiválasztásában, továbbá a megvalósítás nyomon követése, felügyelete a beruházó
érdekeinek képviselete mellett.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kisbér, 2018. 11. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Tamtom 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. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Kisbér, 2018. 11. 29.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Dr. Tamtom Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Támogatás, tagdíj

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Támogatás, tagdíj

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.

Tudomásul veszem, 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. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Kisbér, 2018. 11. 29.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa
jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak
minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

be/SFPHPM01-22411/2018/MLSZ

2018-11-29 13:14 28 / 33

file:///var/www/clients/client21/web82/web/files/temp/tools/ajax_handler.php?target=others&mode=download_emmi_nyilatkozat


Fájlok száma: 20
Utolsó feltöltés:

2018-11-29 10:34:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 30
Utolsó feltöltés:

2018-11-29 10:24:42

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Kelt: Kisbér, 2018. 11. 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 1 8 700%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 1 7 600%

Edzőtáborok száma db 0 0 -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 198 331 67%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 3 20 567%

U18 fő 0 0 -100%

U17 fő 0 0 -100%

U16 fő 0 0 -100%

U15 fő 0 0 -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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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 1 748 091 Ft 17 657 Ft 0 Ft 1 765 749 Ft 1 765 749 Ft 3 513 840 Ft 3 531 497 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 24 120 833 Ft 247 181 Ft 350 000 Ft 24 718 013 Ft 10 593 434 Ft 35 064 267 Ft 35 311 448 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 295 853 Ft 44 100 Ft 70 000 Ft 4 409 952 Ft 1 889 979 Ft 6 255 832 Ft 6 299 932 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 19 824 980 Ft 203 081 Ft 280 000 Ft 20 308 061 Ft 8 703 455 Ft 28 808 435 Ft 29 011 516 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 016 392 Ft 91 075 Ft 0 Ft 9 107 467 Ft 1 011 941 Ft 10 028 333 Ft 10 119 407 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 34 885 316 Ft 355 913 Ft 350 000 Ft 35 591 228 Ft 13 371 123 Ft 48 606 440 Ft 48 962 353 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (83 darab)

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

alairasicimpeldany_kisberispartac_1524983991.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2018-04-29 08:39:51) 9a13950ee858b0d82e619ec658732e311665567b982c3d46546916045f500d45

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

kisberispartacusse_tribunepites_m_1543480803.pdf (Hiánypótlás melléklet, 275 Kb, 2018-11-29 09:40:03) 3e7ca9112a92670b5869447143d2d64db3cfaef7baf7a136bce0aef8e540c257

nemrelevans_1525274805.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2018-05-02 17:26:45) 4bf8997756e0b55e7a885a76df3e9b41f5d94909beeec263a886757c59a9c2aa

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nemrelevans_1543481057.pdf (Hiánypótlás melléklet, 233 Kb, 2018-11-29 09:44:17) 291cb488c0c4ad7a7947766648e736159ea78c729a5c093d181cc440b2b30f97

nemrelevans_1525274821.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2018-05-02 17:27:01) 4bf8997756e0b55e7a885a76df3e9b41f5d94909beeec263a886757c59a9c2aa

Egyéb dokumentumok

nyilatkozat_kisbervarosonkormanyz_1543484358.pdf (Hiánypótlás melléklet, 360 Kb, 2018-11-29 10:39:18) b8ccdb8fd2b6d51a29fc9b09e24e2c51b7512f1a8659c90a02640b3a843aba20

egyuttmukodesimegallapodasterveze_1524989465.pdf (Szerkesztés alatt, 832 Kb, 2018-04-29 10:11:05) 9cf53b04e83ca0133a458d246c08712e91b1162d252b4c6509daf19e3d920869

egyuttmukodesimegallapodasterveze_1524989473.pdf (Szerkesztés alatt, 831 Kb, 2018-04-29 10:11:13) fb418af4d3e247fef78b9748b7bd5e2fac7df207e54fee5965cf039fefacd91b

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kisberispartacusse_emmi_nyilatkoz_1525278432.pdf (Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2018-05-02 18:27:12) 5db6c08c3079e160dd857b15e3e52e1ff3e5cb3cf1bd74fa6a90a7121cb00e4d

emminyilatkozat_kisberispartacus_1543480767.pdf (Hiánypótlás melléklet, 476 Kb, 2018-11-29 09:39:27) 177d723428c441a8f4f8509699b50cfa78d28afb7fe82db160cf983ef87c71e3

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

kisberispartacusse_valtozasbejegy_1524989239.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2018-04-29 10:07:19) 3e945991eed6d9e01796c37fe4d5ca7ce46824d8564ca6ae1e1310b7840b55ba

kisberispartacusse_valtozasbejegy_1524989246.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Kb, 2018-04-29 10:07:26) 2285316e584e3c9617a9541b5a75f7ee884d1003704184b364e78f11f051bd78

kisberispartacusse_valtozasbejegy_1524989252.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2018-04-29 10:07:32) 414eaf688721f2335f46f7741b65a7ef465885b096fd9ca785d459c173ac4548

kisberispartacusse_valtozasbejegy_1524989260.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2018-04-29 10:07:40) fc5f8169b245f34e24e1c6e0ab92e731fb1681c14b8aeb976da102ab42c3d593

kisberispartacusse_alapszabaly_1524989269.pdf (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2018-04-29 10:07:49) a91e2b615c6c27eafed755bbfb8406891442e9aafbbf723f0109025a45070d17

kivonat_kisberispartacusse_2018.0_1524989299.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2018-04-29 10:08:19) d286a1f68744c777b50220898f55e05baf89d61020204a9a77b889d7ce883866

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

kisberispartacusse_tranzakciosig_1525272636.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2018-05-02 16:50:36) 9ba607aba99f453fe0a5f76a8e2da6f3c4d7ecc7486035b27e7cb6ed343de375

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

nav0-asigazolas_kisberispartacus_1524984016.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-04-29 08:40:16) 582aba45c6c7d8163ebfb1971b586e4b2c7aba0396411a24d1214f484ac05800

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

tribunlatvanyterv-1_kisberisparta_1525275203.jpg (Szerkesztés alatt, 796 Kb, 2018-05-02 17:33:23) 039db7e286c1e74687a97ea2da275716d8309ea1c81327be6eca92f7550168c3

tribun_e-1tervlap_kisberispartacu_1525275248.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 17:34:08) 31f3c4272ef68fc08ab0cb1cbf3b255bb6a5de4254cbaa7c91d70c3920749b42

tribun_muszakileiras_kisberispart_1525275259.pdf (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2018-05-02 17:34:19) 3a694949cfdfb3a46da4b5d275299c1e890830eec8d9dfc5521590892a6a40a7

kisberispartacusse_teteleskivite_1525275268.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2018-05-02 17:34:28) 86e63933a64bbec7d4dcee1ffc2a6b6fd6e7a5bc6d7040bd043f30dc30124698

tervdokumentacio_zoldfeluletszamit_1543478022.pdf (Hiánypótlás melléklet, 501 Kb, 2018-11-29 08:53:42) e7ce7018ca6f55db8ed539eefd703c7466a230ab58c86f26d60f3be40de7aea9

tervdokumentacio_valtozasivazrajz_1543478036.pdf (Hiánypótlás melléklet, 633 Kb, 2018-11-29 08:53:56) 9a97e0e6068ca1a980cc3e0e5a4f1aa9f46edbdd3d280da91ffa80d37496211d

tervdokumentacio_tuzvedelmimuszaki_1543478047.pdf (Hiánypótlás melléklet, 900 Kb, 2018-11-29 08:54:07)
565d4cc3a2d907499fb4a661a6d50aae07174822153b9c234f4d6f01297abc72

tervdokumentacio_tervezesiprogram_1543478058.pdf (Hiánypótlás melléklet, 506 Kb, 2018-11-29 08:54:18) c64fc15234c82c07dc2cd2edaed1974f9e972dd0b4759e26e47d8dfb5856ade1

tervdokumentacio_tartoszerkezetmus_1543478071.pdf (Hiánypótlás melléklet, 201 Kb, 2018-11-29 08:54:31)
572e2e6b5bb91539ca29b3e84da0d6d6d8e4e6e4f647f9dc29e0d86a518c4142

tervdokumentacio_statisztikaiadatl_1543478088.pdf (Hiánypótlás melléklet, 506 Kb, 2018-11-29 08:54:48) 3124e6a7aaa00de296f99448b3bd83d95f7dd36722a407082b69b9ee9400be36

tervdokumentacio_retegrendek_1543478097.pdf (Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2018-11-29 08:54:57) be6b709892adc462b1e650e92388b3f67d10d294e0fd1d86469f19f20ef2ed0b

tervdokumentacio_latvanytervek_1543478110.pdf (Hiánypótlás melléklet, 523 Kb, 2018-11-29 08:55:10) 431a0ee136e280f222318e9b15448155a926e05126f63123f80883415b3e7184

tervdokumentacio_helyiseglista_1543478122.pdf (Hiánypótlás melléklet, 508 Kb, 2018-11-29 08:55:22) ab45dcf1c5ee9161bce35012e29af120342cb4457977dde9af4799cc26ba3c38

tervdokumentacio_h-1helyszinrajz_1543478158.pdf (Hiánypótlás melléklet, 663 Kb, 2018-11-29 08:55:58) d429918721c26665eacbe7e956c1497a4ee41fb645ec098faeea245aa515c1d3

tervdokumentacio_epulvillamossagil_1543478170.pdf (Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2018-11-29 08:56:10) a752db598b4dc18fa044f76b302b6710821124e1d7c7d4c2e9aaebdb29ba57f4

tervdokumentacio_epuletgepeszetile_1543478195.pdf (Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2018-11-29 08:56:35) a1ba59c41e10a963a4067c1131e88d7d38d4bc06fadc01b288c16978fd0fcfc6

tervdokumentacio_epiteszetileiras_1543478213.pdf (Hiánypótlás melléklet, 746 Kb, 2018-11-29 08:56:53) 90671d3595b9310a682c334f6c710eebbfd9b1e3a63d4f7c5b42e268cfe67ca4

tervdokumentacio_epitesitermekekt_1543478231.pdf (Hiánypótlás melléklet, 498 Kb, 2018-11-29 08:57:11) ccfe127d1d8cc6c328a0d17a8ab91b4cf80eb48e7b6803ab87e80aaa1ae710b0

tervdokumentacio_kisberispartacus_1543478274.pdf (Hiánypótlás melléklet, 503 Kb, 2018-11-29 08:57:54) b0fbc5635681e6ea4a92064adcbf9e48dbc45560926f21fc73e15b76859a99be

tervdokumentacio_e-4ep.magassagsz_1543478296.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-11-29 08:58:16) ac21f43d32bc77920ec7bd54638cb74e0217099b9c21fc90f20d402a78c3a07b

tervdokumentacio_e-3homlokzatok_1543478310.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-11-29 08:58:30) 553c22c6b9f890a2d5e58695475994fd27d57ec2ab46b2d353e62f897453fdfc

tervdokumentacio_e-2metszetek_1543478323.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-11-29 08:58:43) b270e6a2818729f8454a1074961e816673e327e134e4b8c8fad353872ea63687

tervdokumentacio_e-1alaprajz_1543478331.pdf (Hiánypótlás melléklet, 561 Kb, 2018-11-29 08:58:51) e066db90d1f860b44cadeab4880c5739532563e7e12e461a22074218784acf0e

arajanlatesteteleskoltsegvetes_t_1543483452.pdf (Hiánypótlás melléklet, 536 Kb, 2018-11-29 10:24:12) e9316c6ae21959419f04b63dfdcd7303f2c2f8b5a4bfd7efb275ebf5d73c1aa1

arajanlat_oltozoszekreny_reszleteze_1543483474.pdf (Hiánypótlás melléklet, 791 Kb, 2018-11-29 10:24:34) ca496753dfa7447905feb978d2e480b10bd30d1241b9972beff44eddae6380a2

kisberispartacusse_kivitelezoiaj_1525275033.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2018-05-02 17:30:33) a72e0d252821ba2765c2106210528747b1102a264a6bc229d67fec3e4148c29c

nyilatkozat_oltozoszekreny_kisberi_1543483482.pdf (Hiánypótlás melléklet, 289 Kb, 2018-11-29 10:24:42) 974be3a493dfd4ccf657b66c7a98c7009829923cef8c22608e9411b63c9c3fae

tribunlatvanyterv-4_kisberisparta_1525275172.jpg (Szerkesztés alatt, 584 Kb, 2018-05-02 17:32:52) 0e7655037f7a06895d680dce041bb0f35ec82f9568c6e64e166cbe1e8e1cb5a3
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tribunlatvanyterv-3_kisberisparta_1525275182.jpg (Szerkesztés alatt, 775 Kb, 2018-05-02 17:33:02) e611b09aaeb0a395cdd548d884785bd63066be50c9607cf13eb190e7f4046a42

tribunlatvanyterv-2_kisberisparta_1525275193.jpg (Szerkesztés alatt, 952 Kb, 2018-05-02 17:33:13) 6197e40d269b4cb45055763f82a54b1fb4160a4c1f0ac0cd2574c5fe13271f6f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1525274787.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2018-05-02 17:26:27) 4bf8997756e0b55e7a885a76df3e9b41f5d94909beeec263a886757c59a9c2aa

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

epitesiengedely_ertesitesjogeroro_1543480180.pdf (Hiánypótlás melléklet, 9 Mb, 2018-11-29 09:29:40) 8a45eb158ecc6913b7d9baf324f06d0e92eb53ad60d35844839daed75e3db1d4

epitesiengedely_tribunepites_kisbe_1543480207.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2018-11-29 09:30:07) 9b06bf6f467f0a9e2d39c2c7b5d020052be357e2275abb854b3d0944af15f189

nyilatkozat_kisbervarosonkormanyz_1543480247.pdf (Hiánypótlás melléklet, 360 Kb, 2018-11-29 09:30:47) b8ccdb8fd2b6d51a29fc9b09e24e2c51b7512f1a8659c90a02640b3a843aba20

kisberispartacusse_igazolas_epite_1525274764.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2018-05-02 17:26:04) 137c4c750fd3ef147dfa20372a02fc5cd309bdb1a23f661e52e7b0be6c9ace26

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

uzemeltetesieshasznalatimegallap_1543480418.pdf (Hiánypótlás melléklet, 912 Kb, 2018-11-29 09:33:38) b7697a90dd0ddd43bba6cd8ea3ed528e19e4984e96b26ae98126c0f2abd831c5

kisberispartacusse_tribunepites__1525274663.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-05-02 17:24:23) e03acbdece5425b87053a93d050a50408bdeb0e81a9ffce5fd2a970d93cf930d

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

hitelestulajdonilap_kisberhrsz._1543490040.pdf (Hiánypótlás melléklet, 238 Kb, 2018-11-29 12:14:00) 46c8ca1dcfea99f45fe791f4b085142fe43d8c6aca4972c8c4cb074f9a91f863

kisberispartacussportegyesulet_tu_1525274559.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2018-05-02 17:22:39) 81bb86ea9647e898c9114473b2aaaa7a6fbd122a8361a82cdce291b579e72122

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

nemrelevans_1525274227.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2018-05-02 17:17:07) 4bf8997756e0b55e7a885a76df3e9b41f5d94909beeec263a886757c59a9c2aa

nemrelevans_1543481456.pdf (Hiánypótlás melléklet, 233 Kb, 2018-11-29 09:50:56) 291cb488c0c4ad7a7947766648e736159ea78c729a5c093d181cc440b2b30f97

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

nemrelevans_1525274839.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2018-05-02 17:27:19) 4bf8997756e0b55e7a885a76df3e9b41f5d94909beeec263a886757c59a9c2aa

arajanlat_oltozoszekreny_reszleteze_1543483520.pdf (Hiánypótlás melléklet, 791 Kb, 2018-11-29 10:25:20) ca496753dfa7447905feb978d2e480b10bd30d1241b9972beff44eddae6380a2

nyilatkozat_oltozoszekreny_kisberi_1543483532.pdf (Hiánypótlás melléklet, 289 Kb, 2018-11-29 10:25:32) 974be3a493dfd4ccf657b66c7a98c7009829923cef8c22608e9411b63c9c3fae

arajanlatesteteleskoltsegvetes_t_1543483548.pdf (Hiánypótlás melléklet, 536 Kb, 2018-11-29 10:25:48) e9316c6ae21959419f04b63dfdcd7303f2c2f8b5a4bfd7efb275ebf5d73c1aa1

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

tervdokumentacio_statisztikaiadatl_1543483869.pdf (Hiánypótlás melléklet, 506 Kb, 2018-11-29 10:31:09) 3124e6a7aaa00de296f99448b3bd83d95f7dd36722a407082b69b9ee9400be36

tervdokumentacio_retegrendek_1543483895.pdf (Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2018-11-29 10:31:35) be6b709892adc462b1e650e92388b3f67d10d294e0fd1d86469f19f20ef2ed0b

tervdokumentacio_latvanytervek_1543483907.pdf (Hiánypótlás melléklet, 523 Kb, 2018-11-29 10:31:47) 431a0ee136e280f222318e9b15448155a926e05126f63123f80883415b3e7184

tervdokumentacio_kisberispartacus_1543483921.pdf (Hiánypótlás melléklet, 503 Kb, 2018-11-29 10:32:01) b0fbc5635681e6ea4a92064adcbf9e48dbc45560926f21fc73e15b76859a99be

tervdokumentacio_helyiseglista_1543483938.pdf (Hiánypótlás melléklet, 508 Kb, 2018-11-29 10:32:18) ab45dcf1c5ee9161bce35012e29af120342cb4457977dde9af4799cc26ba3c38

tervdokumentacio_h-1helyszinrajz_1543483975.pdf (Hiánypótlás melléklet, 663 Kb, 2018-11-29 10:32:55) d429918721c26665eacbe7e956c1497a4ee41fb645ec098faeea245aa515c1d3

tervdokumentacio_epulvillamossagil_1543483990.pdf (Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2018-11-29 10:33:10) a752db598b4dc18fa044f76b302b6710821124e1d7c7d4c2e9aaebdb29ba57f4

tervdokumentacio_epuletgepeszetile_1543484002.pdf (Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2018-11-29 10:33:22) a1ba59c41e10a963a4067c1131e88d7d38d4bc06fadc01b288c16978fd0fcfc6

tervdokumentacio_epiteszetileiras_1543484013.pdf (Hiánypótlás melléklet, 746 Kb, 2018-11-29 10:33:33) 90671d3595b9310a682c334f6c710eebbfd9b1e3a63d4f7c5b42e268cfe67ca4

tervdokumentacio_epitesitermekekt_1543484022.pdf (Hiánypótlás melléklet, 498 Kb, 2018-11-29 10:33:42) ccfe127d1d8cc6c328a0d17a8ab91b4cf80eb48e7b6803ab87e80aaa1ae710b0

tervdokumentacio_e-4ep.magassagsz_1543484034.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-11-29 10:33:54) ac21f43d32bc77920ec7bd54638cb74e0217099b9c21fc90f20d402a78c3a07b

tervdokumentacio_e-3homlokzatok_1543484046.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-11-29 10:34:06) 553c22c6b9f890a2d5e58695475994fd27d57ec2ab46b2d353e62f897453fdfc

tervdokumentacio_e-2metszetek_1543484058.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-11-29 10:34:18) b270e6a2818729f8454a1074961e816673e327e134e4b8c8fad353872ea63687

tervdokumentacio_e-1alaprajz_1543484068.pdf (Hiánypótlás melléklet, 561 Kb, 2018-11-29 10:34:28) e066db90d1f860b44cadeab4880c5739532563e7e12e461a22074218784acf0e

nemrelevans_1525274895.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2018-05-02 17:28:15) 4bf8997756e0b55e7a885a76df3e9b41f5d94909beeec263a886757c59a9c2aa

tervdokumentacio_zoldfeluletszamit_1543483799.pdf (Hiánypótlás melléklet, 501 Kb, 2018-11-29 10:29:59) e7ce7018ca6f55db8ed539eefd703c7466a230ab58c86f26d60f3be40de7aea9

tervdokumentacio_valtozasivazrajz_1543483808.pdf (Hiánypótlás melléklet, 633 Kb, 2018-11-29 10:30:08) 9a97e0e6068ca1a980cc3e0e5a4f1aa9f46edbdd3d280da91ffa80d37496211d

tervdokumentacio_tuzvedelmimuszaki_1543483827.pdf (Hiánypótlás melléklet, 900 Kb, 2018-11-29 10:30:27)
565d4cc3a2d907499fb4a661a6d50aae07174822153b9c234f4d6f01297abc72

tervdokumentacio_tervezesiprogram_1543483836.pdf (Hiánypótlás melléklet, 506 Kb, 2018-11-29 10:30:36) c64fc15234c82c07dc2cd2edaed1974f9e972dd0b4759e26e47d8dfb5856ade1

tervdokumentacio_tartoszerkezetmus_1543483848.pdf (Hiánypótlás melléklet, 201 Kb, 2018-11-29 10:30:48)
572e2e6b5bb91539ca29b3e84da0d6d6d8e4e6e4f647f9dc29e0d86a518c4142

be/SFPHPM01-22411/2018/MLSZ

2018-11-29 13:14 33 / 33


		2018-11-29T12:14:56+0100
	Dr. Tamtom Péter ee15c0407994d91840790a105df003d049d9a705


		2018-11-29T12:15:04+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




