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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Balassagyarmat Palóc Farkasok

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

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

2951

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Egyéb

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Alközpont

Adószám

18642452-1-12

Bankszámlaszám

10300002-10529397-49020021

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
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

2660

Város

Balassagyarmat

Közterület neve

Ipolypart

Közterület jellege

sportpálya

Házszám

12. 3192/1/A hrsz.

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2660

Város

Balassagyarmat

Közterület neve

Ipolypart

Közterület jellege

sportpálya

Házszám

3192/1/A hrsz.

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 35 530 173

Fax

+36 35 530 173

Honlap

www.bsepalocfarkasok.hu

E-mail cím

bsepalocfarkasok@gmail.com

E-mail cím

bsepalocfarkasok@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Klinger Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 812 26 23
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Klinger Attila

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 30 812 26 23

bsepalocfarkasok@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Centerpálya

Nagy f.p.

2660
Balassagyarmat
Ipolypart u.
3192/1/A.

3192/1

107x68

Saját

120

0 Ft

12

Edzőpálya

Nagy f.p.

2660
Balassagyarmat
Ipolypart u.
3192/1/A.

3192/1

107x68

Saját

120

0 Ft

12

Nagyligeti Sporttelep

Nagy f.p.

2660
Balassagyarmat
Kóvári út
19

3167/8

102x60

Bérelt

64

5 000 Ft

12

Lékay sporttelep

Nagy f.p.

2660
Balassagyarmat
Vizy Zs. út
14

1763

100x60

Bérelt

64

5 000 Ft

12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

3 000 000 MFt

3 000 000 MFt

3 000 000 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3 000 000 MFt

7 500 000 MFt

10 000 000 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

15 000 000 MFt

20 000 000 MFt

40 000 000 MFt

Összesen

21 000 000 MFt

30 500 000 MFt

53 000 000 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

10 MFt

10 MFt

10 MFt

Anyagköltség

2 MFt

5 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

1 MFt

1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

12 MFt

16 MFt

16 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)

33 794 139 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

99 276 462 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

29 967 185 Ft

0 Ft

Általános képzés

628 141 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk 2006 –ban alakult, önálló utánpótlás egyesületként. Célunk elsősorban a gyerekek nevelése, a labdarúgás oktatása, képzése, a különböző korosztályok versenyeztetése.
Feladatunk továbbá a grassroots mozgalom népszerűsítése a tehetségek egyéni képzése, az egészséges életmódra való nevelés, egy jól működő közösségbe való beilleszkedés.
Törekvésünk, hogy a különböző pályázati lehetőségeket kihasználva javítsunk Balassagyarmat sportlétesítményeinek infrastrukturális helyzetén. Büszkék vagyunk a Balassagyarmati Palóc
Farkasok Utánpótlás Egyesület taglétszámára, hiszen egyesületünkben a különböző korosztályainkban több mint kétszázötven versenyengedéllyel rendelkező gyerek sajátítja el nap, mint nap
a labdarúgás alapjait. Egyesületünk tíz korosztályos fiú csapattal, valamint egy női labdarúgó csapattal rendelkezik. Nagy pályás csapataink az országos III.- II osztályban (U-19, -17, -15, -14),
a Nógrád megyei (női) illetve Pest megyei (U-13, -12)korosztályos bajnokságokban szerepelnek. Az kisebb korosztályú csapataink (U-13 11-10, 9,7) az általunk szervezett Bozsik programban
való részvétellel és meghívásos tornák keretében valósítja meg versenyeztetési kötelezettségeit. A város minden óvodájában edzőink edzéseket tartanak a gyerekek részére. Az elmúlt
években több játékosunk is meghívást kapott a megyei-, régió- és a korosztályos Magyar válogatottba, csapataink rendre tisztességes helyen végeznek bajnokságaikban. A BSE Palóc
Farkasok Up.S.E. edzői stábja mind balassagyarmati NB –s játékos múlttal rendelkezik, közülük többen pedagógusok. Rendelkeznek a szükséges UEFA - Pro, B, Grassroots ,,C,, licenc
végzettséggel, folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken. Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően Kövi Pál Sportközpont kialakítását valósítottuk meg. A Balassagyarmat,
Ipolypart út 3192/1/A. hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonban lévő területen a mai kor igényeinek és követelményeinek megfelelő Sportöltöző és kiszolgáló helységei létesítmény épült meg,
melyhez a lelátó felüli oldalon egy élőfüves center labdarúgópályával mellette egy élő füves edzőpályával bővült. Valamint elkészült a 800 főt befogadó és ülőhelyet biztosító lelátónk fedése. A
2017/18. évad folyamán tovább szeretnénk bővíteni a Sportközpont megfelelését egy Nemzeti Bajnokság III. osztályához. A szomszéd telken létesítendő tanuszodával kiegészülve impozáns
sportközpont fog elkészülni a városközpontjában.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az elkészült élőfüves edzőpályát edzés szintű világítással, saját árammérővel szeretnénk ellátni, hogy a felkészüléseink a korán sötétedő időszakban is zavartalanul és megfelelő minőségben
végezhessék csapataink. A Kövi Pál Sportközpont épülete a Nemzeti Bajnokság III - II. osztály minden kritériumának megfelel. Viszont a centerpályánk környezetében a Nemzeti Bajnokságban
való szerepléshez fejlesztéseket kell elvégeznünk. 1.) a hazai szurkolók biztonságos vonulását és kiürítését a fedett lelátóra,-ról két irányból szeretnénk megvalósítani. 400 főt az épület elején,
400 főt az épületvégén ( 120 méter hosszú épület ) szeretnénk beengedni és kiüríteni. A megvalósulásához szükséges térkő burkolatú parkoló és járda kiépítése az épület végén . 2.) a
vendég szurkolók fogadására kiépítésre kerülne egy kiszolgáló épület ( ~ 50 m2 ) hozzátartozó parkolóval, büfével, jegypénztárral és a szükséges szociális blokkokkal. A hazai lelátóval
szemben tervezzük a mobil lelátó telepítését a vendég szurkolók számára. Műfüves pályán a külföldről beáramló negatív hírek és az első generációs technológiát a mai kornak megfelelő
minőségű műfűre lecserélni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektünk megvalósítása a 2017-2018-es bajnoki esztendőre datálódik, de mivel ez egy állandóan megújuló program, ezért valószínűleg a további esztendőkre is lesz teendőnk.
Amennyiben a sportfejlesztési programunk elnyeri a támogatást, úgy 2018. március elejétől kezdődnek meg a program tartalmi elemeinek megvalósításai, s 2018.06.30-ig ezek be is
fejeződnek. - sporteszközök beszerzései 2018. márciustól folyamatosan - pályabérlések 2017. júliustól folyamatosan - szállítási költségek 2017.júliustól folyamatosan - versenyeztetéssel
kapcsolatos étkezések költségei 2017. augusztusától folyamatosan - edzőtáborok: várhatólag 2017. július-augusztus, illetve 2018. január-február hónapokban - személyi jellegű ráfordításaink
nincsenek - az utánpótlásban dolgozó sport-szakembereink díjazása 2017. júliustól folyamatosan - az utánpótlásban dolgozó szakembereink különböző licenceken való képzése,
továbbképzése: az MLSZ által meghatározott időpontokban. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott
sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van). Fontosnak és kiemelt célnak tekintjük az iskolákkal való együttműködést és
esetleges partneri szerződések megkötését velük, hiszen többek között egyáltalán nincs kihasználva a labdarúgás sportágban rejlő, az egészséges életmódot ösztönző erő és futball szakmai
potenciál. Az iskolai, tömegesítési program nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy az egyesület bázisának szélesítése mellett a labdarúgással kapcsolatos, kedvező társadalmi hatásokat is
kiaknázzuk. A projekt keretében a klub foglalkoztatni szeretné azokat a - jellemzően az iskolában testnevelőként is dolgozó - edzőket, akik a csapatokkal legalább heti három edzésen,
rendszeresen dolgoznak. Klubunk biztosítja a szükséges sportfelszereléseket is és a képzés színterét - adó oktatási intézmények számára a létesítmény használatáért bérleti díjat fizet.
Valamennyi a programba bevont labdarúgót a klub regisztrálja, igazolja le - játékosaink bekapcsolódnak az alközpont Bozsik-tornáiba is. Projektünk időtartama a 2011-es évtől datálódik,
megvalósítása folyamatos és jelenleg is tart.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
BSE Palóc Farkasok Up.SE a 2012/13-as évben benyújtott TAO-s pályázatában Sportöltöző és kiszolgáló létesítményei megnevezésű épület felépítésére nyújtott be pályázatot, mely
kivitelezésének határideje 5 évvel meg lett hosszabbítva. Mind az önrész, mind a TAO támogatás 2014. őszére rendelkezésre állt, így a beruházás elkészült és használatban van. A
Sportközpont lelátó felüli részére tervezett az élőfüves pálya is elkészült. Jelenleg a Nemzeti Bajnokság III. osztályba való pálya előírások licenc kérelme, hitelesítéséhez szükséges
biztonságtechnikai elemek tervezése, engedélyeztetése és TAO pályázata folyik. Szeretnénk a center pályát még az idén átadni egy nemzetközi terjedésű hagyományt teremtő Palóc Kupával
megszervezni, lebonyolítani, pályát avatni. Az idén benyújtott pályázatunkban elsősorban a NB III. osztály előírásainak szeretnénk megfelelni valamint az élőfüves edzőpályánk edzésre
alkalmas világítását tervezzük megvalósítani . Szükséges még a hazai szurkolók biztonságos mérkőzés látogatásához a 800 fős lelátóra bejutás és kiürítés érdekében a lelátó két végéről
történő megközelítés. A biztonság érdekében szilárd térkő burkolatú parkoló és járda kiépítése indokolt. Működtetésre és karbantartásra, valamint sport eszközök, sportszerek beszerzésére
pályáztunk. Ezek együttes megvalósulása esetén lesz elmondható,hogy működik az új balassagyarmati Labdarúgó Sportközpont.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Magyarország Kormánya stratégiai eszközként definiálta a sportot, ezen belül elsősorban a labdarúgást illetve a látvány csapat sportot, az általános népegészség javítása, a betegség
megelőzés érdekében. A labdarúgást nem lehet elég korán kezdeni! Stratégiai cél a tömegesítés, a korosztályok lefele tolása, az óvodás -, kisiskolás csapatok szervezése. Segíti a gyerekek
bevonását a labdarúgásba, ha a nagyon fiatal labdarúgókkal szakképzett edzők, egykori játékosokból lett ’’ pót - apák’’ foglalkoznak. A labdarúgás jobban családi programmá válhat, ha a
család minden tagja érintett. A ’’vegyes gyerekes’’ családok nem szakadnak szét,apa fiú és anya lány párosra, hanem együtt ’’futballoznak’’. A futballozó gyerekek (6-30 éves korosztály)
szurkolóként, ezáltal fogyasztóként jelennek meg a futballpiacon. Vásárlásaik, költéseik a labdarúgást gazdagítják. A cégek szívesebben csatlakoznak a labdarúgáshoz is, ha üzenetük
szélesebb közönséghez jut el. BSE Palóc Farkasok Up.S.E. feladata a labdarúgás területén , tömegbázis szélesítése, egészségtudatos nevelés pozitív személyiségfejlesztés a labdarúgás által,
tehetségek felkutatása fejlesztése és eljuttatása a minél magasabb színtérre, a magyar labdarúgás színvonal emelése.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-05 16:19

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Személyszállítási eszköz

nagybusz (9 főtől) új

db

1

27 000 000 Ft

27 000 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

300

6 000 Ft

1 800 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

pár

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

250

4 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

250

4 500 Ft

1 125 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

250

4 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

250

17 000 Ft

4 250 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

szett

250

17 000 Ft

4 250 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

250

16 000 Ft

4 000 000 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

1

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

8

22 000 Ft

176 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

8

12 500 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

8

4 800 Ft

38 400 Ft
47 939 400 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

nagybusz (9 főtől) új

IVECO DAILY 22 fős busz megvásárlásával szeretnénk kis korosztályos csapatainkat szállítani edzésekre , mérkőzésekre.

labda

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

kapu 7x2 méter

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

sportszár

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

edző póló

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

edző nadrág rövid

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

edzőmelegítő

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

utazómelegítő

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

mérkőzésgarnitúra

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

eredményjelző (nem beépített)

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

kapuháló 7x2 méter

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

kapuháló 5x2 méter

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

kapuháló 2x1 méter

Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre nem tudjuk beírni a maximált összeg miatt ezért ide írtuk be .

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

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
33 456 198 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
337 941 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
33 794 139 Ft

Önrész (Ft)
14 483 202 Ft

Elszámolandó összeg
47 939 400 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
48 277 341 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

2017-12-05 16:19

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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)

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

2018-03-01

2018-06-30

2018-06-30

23 035 565 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

2017-05-02

2017-06-30

2017-06-30

16 783 296 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

2017-05-02

2017-06-30

2017-06-30

6 158 230 Ft

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

2017-05-02

2017-06-30

2017-06-30

6 197 600 Ft

Tervezési díj

építészeti tervezés

2017-05-02

2017-06-30

2017-06-30

2 000 000 Ft

Pályafelújítás

műfüves nagypálya felújítása

2018-04-01

2018-06-30

2018-06-30

85 709 658 Ft

Pályainfrastr. bőv.

egyéb

2017-05-02

2017-05-02

2017-06-30

946 404 Ft

140 830 753
Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

biztonsági beruházás

A hazai szurkolóink a 800 fős lelátóra két irányból való biztonságos beengedéséhez és távozásához elengedhetetlen az épület végén a parkoló és a
járda megépítése.

biztonsági beruházás

A vendég szurkolók biztonságos beengedéséhez és távozásához elengedhetetlen a parkoló és bekötő út az Ipolypart útról megépítése.
Megvalósítása 2017. nyara, az NB III. osztály 2017/18 bajnoki évadra előírás.

biztonsági beruházás

A vendég szurkolók biztonságos közlekedése a parkolótól a jegypénztárig, térkő burkolatú járda megépítése szükséges. Megvalósítása 2017. nyara,
az NB III. osztály 2017/18 bajnoki évadra előírás.

egyéb épület építése

A vendég szurkolók kiszolgáló épület megvalósítása szükséges, jegypénztárral, büfével és szociális blokkokkal a hazai szektorral szemben .
Megvalósítása 2017. nyara, az NB III. osztály 2017/18 bajnoki évadra előírás.

építészeti tervezés

A mobil lelátó, a vendég szurkolók kiszolgáló épülete a hozzá tartozó parkoló megtervezése .

műfüves nagypálya felújítása

A városunk ez által az egyesületünk 1 db nagyméretű műfüves, világítással rendelkező pályával rendelkezik . Építése az első generációs műfűhöz
datálható 2006 évadra. A nemzetközi negatív hírek miatt több szülő nem engedi a gyerekeit rajta sportolni a ,, gumireszelék ,, miatt. Szeretnénk a mai
kornak megfelelő és a jövőben minden gyerekünk számára megfelelő, biztonságos műfüves pályát használni.

egyéb

Új elektromos közmű szolgáltatás kiépítése.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

Egyéb

2660
Balassagyarmat
Ipolypart
3192/1/A.

3192/1

Nem
releváns

1

Saját

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

Egyéb

2660
Balassagyarmat
Ipolypart
3192/1/A.

3192/1

Nem
releváns

1

Saját

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

Egyéb

2660
Balassagyarmat
Ipolypart
3192/1/A.

3192/1

Nem
releváns

1

Saját

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

2660
Balassagyarmat
Ipolypart
3192/1/A.

3192/1

m2

1

Saját

2017-12-05 16:19

Megj.

8 / 27

be/SFPHPM01-17302/2017/MLSZ
2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Tervezési díj

építészeti tervezés

Egyéb

2660
Balassagyarmat
Ipolypart
3192/1/A.

3192/1

Nem
releváns

1

Saját

Pályafelújítás

műfüves nagypálya
felújítása

Nagy mf.p

2660
Balassagyarmat
Ipolypart
5

3191

Pályaméret

105x68

Bérelt

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb

Egyéb

2660
Balassagyarmat
Ipolypart
3192/1/A.

3192/1

Nem
releváns

1

Saját

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály
U7

Használt pálya típusa
gyakorló füves pálya

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)
egész pálya

Használat heti időtartama
20

Játékosok száma
150

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

2017/18 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.

98 283 698 Ft

992 765 Ft

0 Ft

99 276 462 Ft

42 547 055 Ft

140 830 753 Ft

141 823 518 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-05 16:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

BSE-PF U9 U9

25

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

BSE-PF U7 U7

25

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

BSE PALÓC FARKASOK UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYE U19

25

Országos III. osztály 1.

Országos III. osztály 2.

Aktív

U17

BSE PALÓC FARKASOK UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYE U17

25

Országos III. osztály 2.

Országos III. osztály 2.

Aktív

U15

BSE PALÓC FARKASOK UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYE U15

25

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U14

BSE PALÓC FARKASOK UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYE U14

25

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U14

Palóc Farkasok-B.gyarmat U14

20

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

U13

BSE-PF U13 régiós U13

25

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U13

BSE-PF U13 megyei U13

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

BSE-PF U11 régiós U11

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

BSE-PF U11 megyei U11

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

pest megyei II.osztály

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

BSE Palóc Farkasok U9

20

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

BSE Palóc Farkasok U10-11

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Futsal

Aktív

U13

BSE Palóc Farkasok U12-13

20

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Futsal

Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám
3053243

Szenecei Erik

Vác Városi LSE

2016-08-24

15%

3061801

Szakal Tamás

Vác Városi LSE

2017-02-21

15%

3065542

Hodászi Eszter

FTC ZRT.

2017-03-06

25%

2017-12-05 16:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
BSE. Palóc Farkasok Up.S.E.

Létszám
20

Csapat szintje 17/18
Női UP bajnokság

Megjegyzés
negyei kispályás bajnokság

Státusz
Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-05 16:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-05 16:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-12-05 16:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-12-05 16:19

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Műfüves sportpálya

Műfüves pálya

3 500 Ft

60

8

1 680 000 Ft

Sportcsarnok

Sportcsarnok

3 000 Ft

10

1

30 000 Ft

Nagyligeti Sport telep

Élőfüves pálya

3 500 Ft

60

8

1 680 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Műfüves sportpálya

Nagypályás és kispályás csapataink mérkőzéseit és az edzéseket ezen a pályán végzik.

Sportcsarnok

Kispályás csapataink mérkőzéseit és az edzéseket ebben a teremben végzik. A téli időszakban minden korosztály számára edzéslehetőség biztosítása.

Nagyligeti Sport telep

Nagypályás és kispályás csapataink mérkőzéseit és az edzéseket ezen a pályán végzik.

2017/18 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

3233

Normál

80

12

120 000 Ft

26 400 Ft

1 756 800 Ft

Edző

TANC1414-00908

EKHO

80

12

110 000 Ft

22 000 Ft

1 584 000 Ft

Edző

TANC1519-01868

Egyéb

80

12

110 000 Ft

0 Ft

1 320 000 Ft

Edző

TANC1414-00904

EKHO

80

12

110 000 Ft

22 000 Ft

1 584 000 Ft

Edző

TANC1519-01856

EKHO

50

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

TANC1313-00445

EKHO

50

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

TANC1533-02107

EKHO

50

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

TANC1300-00148

EKHO

50

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

TANC1300-00149

EKHO

50

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Edző

100000022

Normál

80

12

200 000 Ft

44 000 Ft

2 928 000 Ft

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

160

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Egyéb

Adminisztrációs munkatárs

Normál

160

12

160 000 Ft

35 200 Ft

2 342 400 Ft

Egyéb

Sportszertáros, takarítő

EKHO

160

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

Kapus edző

Normál

40

12

50 000 Ft

11 000 Ft

732 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Technikai vezető

Technikai vezető: az U-19, -17, -15, -14 korosztályos országos és megyei nagypályás csapatok (Összesen: 6 db) illetve a női bajnokságban szereplő
csapatunk technikai feladatainak ellátása.

Adminisztrációs munkatárs

Már a 2015/16.évi programban is alkalmaznunk kellett. Ellátja a megnövekedett adminisztrációs feladatokat, nagyban segítve ezzel a könyvelő,
könyvvizsgáló és a technikai vezető napi munkáját.

2017-12-05 16:19
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2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Sportszertáros, takarítő

A csapatok felszereléseit rendezi, tisztítja és a Kövi Pál Sportközpont rendjéért - tisztaságáért felel.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

3233

UEFA B

U19

10

25

TANC1414-00908

MLSZ Grassroots C

U17

10

25

TANC1519-01868

MLSZ Grassroots C

U15

10

25

TANC1414-00904

MLSZ Grassroots C

U14

10

25

TANC1519-01856

MLSZ Grassroots C

U13

8

25

TANC1313-00445

MLSZ Grassroots C

U11

8

25

TANC1533-02107

MLSZ Grassroots C

U11

8

25

TANC1300-00148

MLSZ Grassroots C

U9

8

25

TANC1300-00149

MLSZ Grassroots C

U7

8

25

100000022

UEFA Pro

U19

10

25

Kapus edző

Kapusedző

U15

10

12

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

8 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 390 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

21 607 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

32 997 200 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
29 667 513 Ft

2017-12-05 16:19

Ell. szerv. fiz. díj
299 672 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
29 967 185 Ft

Önrész (Ft)
3 329 687 Ft

Elszámolandó összeg
32 997 200 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
33 296 872 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

UEFA "B" tanfolyam

4

1 000 000 Ft

MLSZ Kapus (edző)

1

250 000 Ft
1 250 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
621 859 Ft

2017-12-05 16:19

Ell. szerv. fiz. díj
6 281 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
628 141 Ft

Önrész (Ft)
628 141 Ft

Elszámolandó összeg
1 250 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 256 281 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-05 16:19

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-12-05 16:19

Feladat leírása
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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: Balassagyarmat, 2017. 12. 05.

2017-12-05 16:19
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Nyilatkozat 2
Alulírott Klinger Attila (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 ingatlannyilvántartásba 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Balassagyarmat, 2017. 12. 05.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Klinger Attila (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület (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 közhasznú 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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Balassagyarmat, 2017. 12. 05.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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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
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-21 18:10:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 19:44:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-06-26 11:16:04
Feltöltés / Megtekintés

(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 06:44:24
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-21 18:14:00

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 19:39:40
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-21 18:06:42
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 18:15:59
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-06-22 18:53:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-23 19:39:33
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-06-22 18:59:36
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-21 18:51:25
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 15
Utolsó feltöltés:
2017-06-22 19:20:08
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:
2017-06-22 19:22:09

Kelt: Balassagyarmat, 2017. 12. 05.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

12

13

8%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

12

13

8%

Edzőtáborok száma

db

0

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1200

1300

8%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

25

25

0%

U18

fő

25

25

0%

U17

fő

25

25

0%

U16

fő

25

25

0%

U15

fő

25

25

0%

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

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

131 739 896 Ft

1 330 706 Ft

0 Ft

133 070 601 Ft

57 030 257 Ft

188 770 153
Ft

190 100 859 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

33 456 198 Ft

337 941 Ft

0 Ft

33 794 139 Ft

14 483 202 Ft

47 939 400 Ft

48 277 341 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

98 283 698 Ft

992 765 Ft

0 Ft

99 276 462 Ft

42 547 055 Ft

140 830 753
Ft

141 823 518 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

29 667 513 Ft

299 672 Ft

0 Ft

29 967 185 Ft

3 329 687 Ft

32 997 200 Ft

33 296 872 Ft

Képzés

621 859 Ft

6 281 Ft

0 Ft

628 141 Ft

628 141 Ft

1 250 000 Ft

1 256 281 Ft

- ebből általános képzés

621 859 Ft

6 281 Ft

0 Ft

628 141 Ft

628 141 Ft

1 250 000 Ft

1 256 281 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

162 029 268 Ft

1 636 659 Ft

0 Ft

163 665 927 Ft

60 988 085 Ft

223 017 353
Ft

224 654 012 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
52 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (50 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)
alairasi_cimpld_2017.04.24._1493055848.jpg (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2017-04-24 19:44:08) 7f6c198cec6610d80a7dcb9bd8d3ab36e0972e953b9f61434798c9e06ce3873f
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv2017_18_1492793203.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2017-04-21 18:46:43) ed10f572254b67e1e8b34a53f42f14e2a1c4a484afcc9a93a15aaa82dde8c22e
finanszirozasiterv2017_18_modosi_1498150776.pdf (Hiánypótlás melléklet, 181 Kb, 2017-06-22 18:59:36) 92c118f34209e8e23f0ec566cfe2ad5aa1b8d6928c9a0a05ea63d04d7c2b64f6
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositasi_kihasznaltsagi_leiras__1492793485.pdf (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2017-04-21 18:51:25) 3581e8a661e60f96748291063bc6feb8a614e43cf3df2e5697d3277a715d5b2d
Egyéb dokumentumok
3_soros_lelato_rajz_jo_1493009878.jpg (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-04-24 06:57:58) 0512e1c5010fbb9feaf097b590bb2f03de2dafde79d86e9420938e5c313cbe16
bgy_bse_vendegszurkolo_epulet_alapr_1493009889.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-04-24 06:58:09) 2338a4fdaa05e79f0f01280b8caaf99f74c9bb9a7f336fa0ce4e7e2ef93918fb
helyszinrajz_2017_18_tervezetek_1493055580.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 19:39:40) 919728baeb469be1c6531e97ee30544d7f47bc604fddf0fdfddbf9526156fd98
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat_emmi_1492791240.jpg (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2017-04-21 18:14:00) d6fef2715d8f87a5f4892d00165fcf5fddf09263c001e710cb521a418e32c8e2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_2017.04.21.0001_1492790996.jpg (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2017-04-21 18:09:56) 50f30b49c9dd34277aa5093064d50bb9ba82ff6236e09332f85303d131cde266
kivonat_2017.04.21.0002_1492791001.jpg (Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2017-04-21 18:10:01) 781f50f5a3dc19f2ce4413552fe0c5f4153d6ca6e5d16dbf67cd9e3b3e6fde1a
kivonat_2017.04.21.0003_1492791004.jpg (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-04-21 18:10:04) d0c904c447fdfcae86347ba3d420dc125a101b63f308907b31891a5a12ded848
(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tranzakcioadataiig.dij.mlsz_1492970045.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2017-04-23 19:54:05) 9b487e454988678d83ec42d786230b30bd3af875a1a2ccc73f6c3f8a5c3d03b9
tranzakcioadataiig.dij.mlsz_2_1493354664.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2017-04-28 06:44:24) cb86c3dbccbeabfe62745e59c63719789e51d4aa5bc52c249bb92125be110f91
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
1_bse_paloc_farkasok_utanpotlas_spo_1492618521.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-19 18:15:21) 57d2988bd837b0a79e45c26dda7f8c823d414ee2979cb1ad67a0072f3ce25e5b
1_bse_paloc_farkasok_utanpotlas_spo_1498468564.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2017-06-26 11:16:04)
55193d64b078b539a5c2b05c725d032d8842f79dab5b6a673e8b2ce3d506c125
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
emasz_fejlesztes_2017_1492969173.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-23 19:39:33) 2a08a02208a6b4727f600e414476d3d2a4c68d045f6e55bb1d566230f0d34d95
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
tulajdonosi_hozzajarulas_0001_1498150390.jpg (Hiánypótlás melléklet, 416 Kb, 2017-06-22 18:53:10) 32389f108b9a10beb67937c0182f5a14ae338dd106ebc76409634e1bf381910a
tulajdonosi_hozzajarulas_0002_1498150399.jpg (Hiánypótlás melléklet, 436 Kb, 2017-06-22 18:53:19) dd5958cc546259e384646a4f1ca1188b0f8ad9965f109671cfe2911ec77d8b54
nyilatkozat_nem_epitesengedely_kote_1493352765.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-04-28 06:12:45) fbe8cdd358de545138f9d4dec8ab5a9f0448b6337aba720ca2ccc09a5cb6ad4b
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
szandeknyilatkozat_varosisporti_pal_1492790802.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2017-04-21 18:06:42) a335f3050b8ce7d249236bee8019b6e7bf7ff7d0f2a6cc6cd2f94509622fb997
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoni_lap_2017.04.19._1492618559.jpg (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2017-04-19 18:15:59) 2cf31012626a06b3befe6ebe8bd807c0b6a93e7b7b2829f955f409582e5831c2
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
bse.palocfarkasokup.s.edailybu_1492793962.pdf (Szerkesztés alatt, 393 Kb, 2017-04-21 18:59:22) 512bffdd15de80869f2c9de99286efd549028280ed6074bd9c989682931b8275
adidasarajanlatsportprintkft_1498151888.pdf (Hiánypótlás melléklet, 210 Kb, 2017-06-22 19:18:08) e076814bc344544302dcd91cbfb3cc763d070c00fcef482a3afabf901862fd47
bse.palocfarkasokup.s.edailybu_1498151923.pdf (Hiánypótlás melléklet, 393 Kb, 2017-06-22 19:18:43) 512bffdd15de80869f2c9de99286efd549028280ed6074bd9c989682931b8275
bgy_bse_vendegszurkolo_jarda_30_1498151948.pdf (Hiánypótlás melléklet, 360 Kb, 2017-06-22 19:19:08) 67f71318ec659b7b53f583d9fa1c05cb8c10cd43f3f9e0798af6bd900fb28ffd
bgy_bse_vendegszurkolo_ut_parkolo_3_1498151980.pdf (Hiánypótlás melléklet, 359 Kb, 2017-06-22 19:19:40)
0a07a15189735aaf598285c405d23e270c65cc0c492fd767059a10dcef0ede64
bgy_bse_vendegszurkolo_epulet_2017_1498152008.pdf (Hiánypótlás melléklet, 532 Kb, 2017-06-22 19:20:08)
f4458292cda9755f4ab7721d7e2f4ee2e84babdb531eb0a551d0165bdea88653
emasz_fejlesztes_2017_1492969431.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-23 19:43:51) 2a08a02208a6b4727f600e414476d3d2a4c68d045f6e55bb1d566230f0d34d95
bgy_bse_mufucsere_2018_1492969447.pdf (Szerkesztés alatt, 325 Kb, 2017-04-23 19:44:07) 74e99579d20354b64938ae37bf6b01e375be7064c9e4127e47910b24061b08be
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