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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Bonyhádi Kosárlabdázok Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

BKSE

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

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18854402-1-17

Bankszámlaszám

71800013-11308175-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7150

Város

Bonyhád

Közterület neve

Madách

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

0

Lépcsőház

0

Emelet

0

Ajtó

0

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

7150

Város

Bonyhád

Közterület neve

Madách

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

0

Lépcsőház

0

Emelet

0

Ajtó

0

Telefon

+36 20 501 40 60

Fax

+36 74 452 033

Honlap

www.bonyhadkosar.hu

E-mail cím

bonyhadikse@freemail.hu

E-mail cím

peterdarabos14@gmil.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Darabos Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 20 501 40 60

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Darabos Péter

E-mail cím

+36 20 501 40 60

peterdarabos14@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Bonyhádi Városi Sportcsarnok

Bonyhád Városi Önkormányzat

Bonyhád Városi Önkormányzat

Átlagos heti használat (óra)
19

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1996-09-03
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1996-09-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1996-09-03

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

2016-11-18 14:30

Székhely

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

6 MFt

6 MFt

5,9 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

20,037 MFt

24,031 MFt

25,2 MFt

Egyéb támogatás

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Összesen

29,037 MFt

33,531 MFt

34,6 MFt

2014

2015

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

8,7 MFt

8 MFt

10 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

14 MFt

18 MFt

20 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

16 MFt

17,5 MFt

18 MFt

Összesen

40,7 MFt

45,5 MFt

50 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

14,19 MFt

22,875 MFt

27,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 407 559 Ft

148 151 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

475 051 119 Ft

9 501 022 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

25 396 095 Ft

507 922 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 942 446 Ft

38 849 Ft

Közreműködői díj

2016-11-18 14:30
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Városunkban a labdarúgás mellett a kosárlabda a legnépszerűbb sportág, mely komoly hagyományokkal rendelkezik. A szakosztály több mint 60 éves múltra tekint
vissza. Előbb a Bonyhádi Vasas, majd a Bonyhádi Botond sportegyesületekben működött önálló szakosztályként, majd 1996-tól önálló egyesületként tevékenykedik.
Jelenleg csak férfi csapatok működnek. A jelenleg folyó bajnokságban is így van. Célunk, hogy a rájátszás eredményeinek figyelembevételével a 3-4. hely
valamelyikét szerezzük meg. Ez mindenképpen igen jó eredménynek számít, hiszen az NB-I B 24 csapata közül a legkisebb település csapata vagyunk. A felnőtt
csapat több éve tartó igen jó szereplése, (ezüst és bronzérem, Hepp Kupa megnyerése, Hepp Kupa ezüstérem) előnyösen befolyásolja az egyesület társadalmi
megítélését. A 2013-2014-es felnőtt NBI/B-s bajnokságot sikerült felnőtt csapatunkkal megnyerni, amit ráadásul a 2015/16.os szezonban sikerült megismételni. A
fiatalok körében tovább népszerűsítette a kosárlabdát, hiszen a számok is azt mutatják, hogy többen szeretnének klubunkban versenyszerűen kosárlabdázni. A helyi
sportegyesületekkel kapcsolatunk példaértékű. Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük az utánpótlás-nevelést. Az elmúlt év kemény munkájának, valamint a
látványsportágak népszerűsítésének köszönhetően a 2014-15-es szezontól emelkedett a klubbhoz tartozó utánpótláskorú gyermekek száma. A foglalkoztatott edzők
száma a tavalyi éveben emelkedett 3-5-re. Két szakember képzése is befejeződött, akiket az idei szezonban sikerült is beépíteni az utánpótlás képzésbe. A két új
szakember beállítása nagyon fontos volt, és a jövőbeni két szakember beépítése is nagyon fontos, hiszen vonzáskörzetünkből is kívánunk több gyereket bevonni a
klub kötelékeibe. Létesítményi feltételek adottak, hiszen az önkormányzat a Városi Sportcsarnokot a felnőtt és utánpótláscsapataink részére biztosítja. Jó kapcsolatot
alakítottunk ki Nagymányok Város Önkormányzatával, ahol az ott működő utánpótláscsoportok részére 50 %-os kedvezménnyel biztosítják. Ennek következtében az
iskolai tornatermek is rendelkezésünkre állnak. Az akción kívül utánpótlás mérkőzések rendezésére is biztosítják szükség esetén a tornatermeket. Idén már második
éve sikeresen megmérettettük az u11-es korosztályt is a TMKSZ által szervezett Gemenci Nyuszi Kupában és ebben az évben a 3 induló csapat létszámát sikerült
fenntartani. Ezen gyerekek leigazolása folyamatos és ennek köszönhetően utánpótlás bázisunk is tovább növekszik.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk számára kiemelkedő fontosságú megfelelő edzéskörülmények biztosítása. A beruházást a város is támogatja, hiszen nagy problémát okoz a
környékbeli iskoláknak a mindennapos testnevelés színvonalas biztosítása. Emellet fontosnak tartjuk, hogy a klubon belül készülő sportolók megfelelően tudjanak
készülni hétről-hétre és el tudjuk kerülni a nem kívánt élettani hatásokat.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama 2016. július 1-jétől 2017. június 30-ig tart. Feladatainkat az utánpótlás-nevelés területén is a bajnoki rendszer és a versenynaptár függvényében
kívánjuk megvalósítani. A bajnokságokra a felkészülést 2015. augusztus 1-jétől tervezzük. Utánpótláscsapataink részére edzőtábort kívánunk szervezni júniusban és
júliusban Nagymányokon, valamint augusztus hónapban Bonyhádon. Ismét megpróbáljuk új U10 és U11-es csoportot a tanév indulásakor, szeptember hónapban
tervezzük megszervezni. U20 csapatunkat az NB-I B osztályba kívánjuk nevezni. Serdülő, kadett és junior csapataink a szövetség által rendezett regionális
bajnokságokban vesznek részt. Az U11 és U12 korosztály részére megteremtettük a versenyzési lehetőségeket, a sportág alapjainak elsajátítás után Bonyhádon,
Szekszárdon, Zombán játszottak mérkőzéseket, valamint részt vettek a "Dobd a kosárba" záró rendezvényén és a Gemenci Nyuszi Kupán is. Igen nagy sikerű
gyakorlat lett, hogy az NB-I B mérkőzések szünetében a legkisebbek megmutathatják tudásukat rövid bemutató keretében. Szeretnénk elérni, hogy a megyei
szövetség e korosztály számára is írjon ki bajnokságot. A projekt keretében a bérköltségeinket 10 hónapra ütemezve, havi egyenlő részletekben tervezzük
felhasználni. Az eszköz- és felszerelés-vásárlást részben a felkészülési időszak kezdetére, részben az elhasználódástól függően folyamatosan ütemezzük.

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 továbbra is arra törekszik, hogy a helyi önkormányzattal kialakított példaértékű kapcsolat fennmaradjon. A város képviselő-testülete magáénak érzi az
egyesületet, érdeklődéssel és figyelemmel kísérik tevékenységünket, de mi is folyamatosan tájékoztatjuk a munkánkról és az elért eredményeinkről. Ki kell emelnünk
a város környéki önkormányzatokkal, így elsősorban Nagymányok várossal kialakított kapcsolatunkat. A szakszövetség által támasztott elvárásokhoz mérten a
bázisépítés volt az elmúlt évek legfőbb célja. Ez a jóváhagyott sportfejlesztési programoknak köszönhetően remekül működik. Valamint a szakember képzést is
remekül sikerült kihasználni, hisz a kitűzött cél az volt, hogy az edzők a megfelelő iskola elvégzése után a klubnál dolgozzanak megvalósult.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy minél több fiatalt vonjunk be az egyesület tevékenységébe, szerettessük meg velük a sportot, a rendszeres testmozgást. Az
egészséges életmódra nevelés legfontosabb eszköze a sport. Össztársadalmi szinten is kiemelkedő annak jelentősége, ha egy egészséges ifjú nemzedék nőjön fel.
Meggyőződésünk, hogy a rendszeres sporttevékenységet végzők között kevesen fogyasztanak drogot, kevesebben dohányoznak és kevesebb az alkoholista is, így
társadalmi szinten az egészségügyre fordított költségek csökkenthetők. Nem elhanyagolandó a vélt előnyök között, hogy az utánpótláskorú versenyzők közül felnő
egy-egy kiemelkedő sportoló is. Kockázati tényező csupán annyi, hogy külső ok (VIS MAIOR) miatt a pályázat nem valósulhat meg, de ennek valószínűsége
minimális. Egyesületünk elnöksége fair play szellem ápolására, terjesztésére mindig nagy gondot fordított. Hazai mérkőzéseinken annak ellenére, hogy általában a
sportcsarnok nézőtere megtelik, soha semmilyen rendbontás nem történt. Edzőink fontos feladata, hogy a játékosokat a fair play szellemében neveljék, tanítsák.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-18 14:30
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

TEB

Kosárlabda csarnok építése

2016-08-01

2017-06-05

2017-06-26

664 392 922 Ft

TEB

Kosárlabda csarnok építéséhez kapcsolódó
műszaki ellenőrzés

2016-08-01

2017-06-05

2017-06-26

10 360 000 Ft

674 752 922 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Kosárlabda csarnok építése

7150
Bonyhád
Jókai u.
3

1731/1

Egyesületünk számára kiemelkedő fontosságú megfelelő
edzéskörülmények biztosítása. A beruházást a város is támogatja,
hiszen nagy problémát okoz a környékbeli iskoláknak a mindennapos
testnevelés színvonalas biztosítása. Emellet fontosnak tartjuk, hogy a
klubon belül készülő sportolók megfelelően tudjanak készülni hétről-hétre
és el tudjuk kerülni a nem kívánt élettani hatásokat.

Kosárlabda csarnok építéséhez
kapcsolódó műszaki ellenőrzés

7150
Bonyhád
Jókai u.
3

1731/1

Egyesületünk számára kiemelkedő fontosságú megfelelő
edzéskörülmények biztosítása. A beruházást a város is támogatja,
hiszen nagy problémát okoz a környékbeli iskoláknak a mindennapos
testnevelés színvonalas biztosítása. Emellet fontosnak tartjuk, hogy a
klubon belül készülő sportolók megfelelően tudjanak készülni hétről-hétre
és el tudjuk kerülni a nem kívánt élettani hatásokat.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

7 185 332 Ft

74 076 Ft

148 151 Ft

7 407 559 Ft

3 174 668 Ft

10 508 151 Ft

10 582 227 Ft

Utóf.

460 799 585 Ft

4 750 511 Ft

9 501 022 Ft

475 051 119 Ft

203 593 337
Ft

673 893 944 Ft

678 644 455 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

0

20

0

Nincs

U12

0

30

3

Megyei

U14

16

5

1

Országos

U16

17

2

1

Országos

U18

18

0

1

Országos

U20

15

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

66

57

7

2016-11-18 14:30

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Kosárlabda cipő

pár

60

18 000 Ft

1 080 000 Ft

Sportfelszerelés

Kosárlabda mez

szett

35

15 000 Ft

525 000 Ft

Sporteszköz

Kosárlabda

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő szett

szett

60

12 000 Ft

720 000 Ft

Sportfelszerelés

Póló

db

100

3 500 Ft

350 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Bonyhád Városi
Sportcsarnok

U18

5 000 Ft

24

10

240

1 200 000 Ft

Bonyhád Városi
Sportcsarnok

U16

5 000 Ft

18

10

180

900 000 Ft

Bonyhád Városi
Sportcsarnok

U20

5 000 Ft

38

10

380

1 900 000 Ft

Bonyhád Városi
Sportcsarnok

U14

5 000 Ft

18

10

180

900 000 Ft

Nagymányoki
Sportcsarnok

U14

2 540 Ft

15

10

150

381 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 975 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

200 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1 000 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

5 281 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

27 456 000 Ft

2016-11-18 14:30
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2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

24 634 212 Ft

253 961 Ft

507 922 Ft

25 396 095 Ft

2 821 788 Ft

27 963 922 Ft

28 217 883 Ft

2016-11-18 14:30
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-18 14:30
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-18 14:30
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

100 000 Ft

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

1 500 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

250 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

250 000 Ft

Összesen

2 100 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 884 173 Ft

19 424 Ft

38 849 Ft

1 942 446 Ft

215 827 Ft

2 138 849 Ft

2 158 273 Ft

2016-11-18 14:30
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

148 151 Ft

148 151 Ft

74 076 Ft

222 227 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

9 501 022 Ft

9 501 022 Ft

4 750 511 Ft

14 251 533 Ft

Utánpótlás-nevelés

507 922 Ft

507 922 Ft

253 961 Ft

761 883 Ft

Versenyeztetés

38 849 Ft

38 849 Ft

19 424 Ft

58 273 Ft

Összesen

15 293 916 Ft

15 293 916 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Tárgyi
utófinanszírozott

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

Utánpótlásnevelés

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

Versenyeztetés

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

2016-11-18 14:30
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Bonyhád, 2016. 11. 18.

2016-11-18 14:30
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Nyilatkozat 2
Alulírott Darabos 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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Bonyhád, 2016. 11. 18.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 11:00:37
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:
2016-04-27 10:58:40
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 11:01:52
Feltöltés / Megtekintés

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 11:01:39
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 18:34:38
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 14:36:22
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:42:02
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 18:28:22
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:43:45
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:
2016-04-26 22:48:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:47:50
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 22
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 23:20:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 18:36:54
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 08:39:08
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 08:39:14
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 08:38:57

Kelt: Bonyhád, 2016. 11. 18.

2016-11-18 14:30
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

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

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

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

467 984 917 Ft

4 824 587 Ft

9 649 173 Ft

482 458 677 Ft

206 768 005 Ft

684 402 095
Ft

689 226 682 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

7 185 332 Ft

74 076 Ft

148 151 Ft

7 407 559 Ft

3 174 668 Ft

10 508 151 Ft

10 582 227 Ft

- ebből utófinanszírozott

460 799 585 Ft

4 750 511 Ft

9 501 022 Ft

475 051 119 Ft

203 593 337 Ft

673 893 944
Ft

678 644 455 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

24 634 212 Ft

253 961 Ft

507 922 Ft

25 396 095 Ft

2 821 788 Ft

27 963 922 Ft

28 217 883 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 884 173 Ft

19 424 Ft

38 849 Ft

1 942 446 Ft

215 827 Ft

2 138 849 Ft

2 158 273 Ft

Összesen

494 503 302 Ft

5 097 972 Ft

10 195 944 Ft

509 797 218 Ft

209 805 620 Ft

714 504 866
Ft

719 602 838 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (57 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)
alairasicimpeldanydar_1461747520.jpg (Szerkesztés alatt, 604 Kb, 2016-04-27 10:58:40)
9389a189e0ee8d1cb4b4bf25c1b0b215a24e83af0b233f921f4c9cfe4403f358
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
bonyhad_azelkeszultletesi_1461739137.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-27 08:38:57)
c325e9171538ed5be34a9d910462dee4642841c26e80c2eb7725f2233dfa7089
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
bonyhad_likviditasbonyhad_1462207014.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-05-02 18:36:54)
59469d8acc0fd82fe9ba177c0353f6feaf32b025be4e6aad3b8396dca645b395
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
bonyhad_hasznositas_modja_1461739154.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2016-04-27 08:39:14)
9dea60856f58c68eacc636fda63ae8dcf6746b3211a51535663afd2494728a66
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
bonyhad_aberuhazasfenntarta_1461739148.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-27 08:39:08)
98f62ff29dbf07be008a8f73ba5cb60e95213f6f816ec3e3c2f60fcb91552186
Egyéb dokumentumok
bonylakkszandek2.old001_1462206813.jpg (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2016-05-02 18:33:33)
1e5f811ee76716498456c27961d90e4c816d11d730ef1458bab500ce55f10c18
bonylakkszandek1.old001_1462206819.jpg (Szerkesztés alatt, 527 Kb, 2016-05-02 18:33:39)
3ff50e21ba4a6b3eec67a3c2b3554e726013c112adcf39bda5e817a41b3bf9bf
bony-vinszandek001_1462206824.jpg (Szerkesztés alatt, 654 Kb, 2016-05-02 18:33:44)
d58c1651c9f19736607b3316999d17bd11b1673712a299dde7d39d9bbc3bfbbc
com-oilszandek001_1462206831.jpg (Szerkesztés alatt, 528 Kb, 2016-05-02 18:33:51)
68c048c4756fd3063f67fe423cfad9056b41df466f7429d836f8a3b85f4e52ab
com-oilszandek2.old001_1462206837.jpg (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2016-05-02 18:33:57)
cb50515fb99218d74535833040ed2739a753c78af04865cbd0d2870b1ec332e7
danubianaszandek2.old001001_1462206845.jpg (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2016-05-02 18:34:05)
4d548fdc7644c7b495c398be1f65d539dd93839205b9bf8e3d089528a0fbdc9b
danubianatam.szandek.ny001_1462206851.jpg (Szerkesztés alatt, 553 Kb, 2016-05-02 18:34:11)
07e1a5e209b078805b6cb4f93e2cbe99a0ca58cc07f688ccdcc351c2389f560e
ezerszandek001_1462206856.jpg (Szerkesztés alatt, 548 Kb, 2016-05-02 18:34:16) aa5655689108cabceef16e725f26257559fd37e43ba4e4fce6d21aa3fad9bac7
ezerszandek2.old001_1462206862.jpg (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-05-02 18:34:22)
de921c3a0c3d2320dbf585001b14c96b7429bd3bf2ad96ffedfcc2a99815bd8b
gaborhazszandek001_1462206868.jpg (Szerkesztés alatt, 648 Kb, 2016-05-02 18:34:28)
664ce326428000cb26916f40fdab81888c679a7b422e531a226fd222555d7018
kniplszandek1.old002_1462206873.jpg (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2016-05-02 18:34:33)
ab847d6442f8ec8b0ef1727cb8d5060c0241b41f8db32a7579e031d7d3b8c6e6
kniplszandek2.old001001_1462206878.jpg (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2016-05-02 18:34:38)
3c4e23974c4b75e43465c87ef49f2fbc76ce5186c25eb2815cecf0a12f78373c
bonyhad_onero_1462192569.pdf (Szerkesztés alatt, 268 Kb, 2016-05-02 14:36:09)
b88a5f22c1639ce20c246675cbc64571b61b0417803ecd450d21a3e20990e07b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagibejegyzesbonyhadi_1461747634.jpg (Szerkesztés alatt, 807 Kb, 2016-04-27 11:00:34)
11cd3387443ae66aee513803d77799a0516fc7a5778c44ac8a764f58ecd647a7
birosagibejegyzesbonyhadi_1461747637.jpg (Szerkesztés alatt, 357 Kb, 2016-04-27 11:00:37)
b47b50385b010162b03a857132c53ab1f83c97ed5577f067fce26ce0a6f1f51f
(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
taoigazgatasidij2016001_1461747699.jpg (Szerkesztés alatt, 566 Kb, 2016-04-27 11:01:39)
9dd608e4d9a93bc538014c183e63367288e9bedb009da8917613ee2a94347c8f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
komaaprilisbonyhadikosarla_1461747712.jpg (Szerkesztés alatt, 689 Kb, 2016-04-27 11:01:52)
9c16d41461127adaff6ea6219ee4147c65ff82a19320b8418b90a922f371bde5
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
document1_1461703707.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-26 22:48:27) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070
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
epeng_bonyhad_sportcsarnok_1461702839.pdf (Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2016-04-26 22:33:59)
0ba0413321d897b0b95d7f48d07c2c8e64b596ee2d81999641fc4df7e3fe31b8
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bonyhad_hozzajarulas_1461703425.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-26 22:43:45)
768f4474c94050ec15584e0d309c75e019bd949d452eb018daebffafa96320bd
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
egyuttmukodesimegallapod_1461703287.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 22:41:27)
83794516cbecd5bf5bb30b86ee6c33c1ea4fd96655fc9132505ee6d98a8ee9c7
egyuttmukodesimegallapod_1461703293.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 22:41:33)
8faec9af7d7d9fdfd7628431be4140972e4daf89d70ff171b166f3c6bdee3194
egyuttmukodesimegallapod_1461703301.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 22:41:41)
f2e3d754588c11eff8e6cf832d690d5a0ca2656d668e444d4314e0a4472aacc1
egyuttmukodesimegallapod_1461703306.jpg (Szerkesztés alatt, 847 Kb, 2016-04-26 22:41:46)
6ab213bdaad331f44e61922979a9edbc29cd03c06b343e7e81e6269fbe599d19
egyuttmukodesimegallapod_1461703311.jpg (Szerkesztés alatt, 825 Kb, 2016-04-26 22:41:51)
d2ac52d39c256ed9a339010a5617c78311faa1a61ade6a576df76073e3ae61f4
egyuttmukodesimegallapod_1461703318.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 22:41:58)
e5cb3f6f1f0a8094b07d8e1b9c58bff31be82b36bbe5387c79efebc7dd08405e
egyuttmukodesimegallapod_1461703322.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 22:42:02)
bb9f8afaf086ae1f9c02ee72b7ce52a8c528108025e3fc0c18a2f3d1a7911270
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilapsportcsarnok_1462206502.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-05-02 18:28:22)
ed4497e1e5a13ca89317b601fde825ab2bd192ad3d8163ad6bc9e19563413a62
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
bonyhad_elozetes_hozzajarulas_1462192582.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-05-02 14:36:22)
df04dd2a7c09b2520f28b33707cfb019a45b4e42f1a4c6e42aebb8e5eb5953db
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
bonyhadsportcsarnok-2016.04.18-_1461703670.xlsx (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2016-04-26 22:47:50)
958718bbfacdbb5dd1bbabf7967298d32715bf90b750be2b2d60e50c482f94c5
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
bonyha-2_1461703517.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 22:45:17) 5d6b56d4259b98962476a7ab2da7d825ccbccb1a176b050ad84f01c1858a20d0
bonyhad_muszaki_leiras_1461703659.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 22:47:39)
cdc887efccbc39a4192654e09e2fa0b144f46bb93899ceed8402f1bf875ba41c
f.6keletinyugatihomlokzat_1461705600.pdf (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2016-04-26 23:20:00)
7ae7db41bff41b1b9465fd26ff360722e4be6bdce57a95aa532ca48fb38d8e5c
f.5_szakid_lihomlokzat_1461705601.pdf (Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2016-04-26 23:20:01)
6f93391ce96f4b224a3719899271967291cd83ded38b65a57d228fb61263c5fb
f.4a-ab-bmetszet_1461705601.pdf (Szerkesztés alatt, 266 Kb, 2016-04-26 23:20:01)
50aecbfdba942f1db3afb6c8d19fb5bb46b32cc08ea0916442c16658a8a1d68a
f.3emeletialaprajz_1461705602.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-04-26 23:20:02)
682443a01b4d15935c23c730f10c277b58b9f4b8de090d6d4a952fe3dfaf047c
f.2f_ldszintialaprajz_1461705602.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2016-04-26 23:20:02)
87fa9538edea336ff65d0cf14e4fe907062c5a697eac1423eb5139c773a2371d
f.1helysz_nrajz-2_1461705603.pdf (Szerkesztés alatt, 676 Kb, 2016-04-26 23:20:03)
f81daa914b4e13a8e33d35bb91711a322d7dd7f3caab2a4e3794d6112d104774
e.2faldszintialaprajz_1461705605.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 23:20:05)
541da1e6e3015a5dd856ebb6bb6e0f4ce1f1a802ae5974646b5e62093bf68622
e.3emeletiesgepeszetis_1461705607.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 23:20:07)
ccae43b79d45f62968955eee3c860669e09baad2935152186cdfde0df391f0b4
e.4a-ab-bmetszet_1461705623.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2016-04-26 23:20:23) 09365da30db283d7c9b05af6756220bef6797a74fb2b1e49d4713f18d81dd5cf
e.5c-cd-de-emetszet_1461705626.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 23:20:26)
3d3576fbd9f4ef302522be07bd6008f2b530c933e077bed5b94f1a01f4ebacbc
e.8faldszintiburkolisiterv_1461705627.pdf (Szerkesztés alatt, 975 Kb, 2016-04-26 23:20:27)
44cc73f4700005552bbea8a966f4dabdb384aed6ef44eedf8dbabdcd69c9529b
e.12emeletiilmennyezetiterv-_1461705629.pdf (Szerkesztés alatt, 858 Kb, 2016-04-26 23:20:29)
36c95fcd481d4876edafab66521d9885a6173187da794a6b8a97542f2f408cc6
e.13emeletiilmennyezetiterv-_1461705630.pdf (Szerkesztés alatt, 878 Kb, 2016-04-26 23:20:30)
af356d5b0a771a423341bbe0e1cd11c7bd3ea99e9bb0e3c11758799bca12d7d2
b.1emeletbontisiterv_1461705631.pdf (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2016-04-26 23:20:31)
63c62769d7f5cb059896eb553cb65cf9a07c23e65b97de8911bfcbec0f49f1d3
b.2faldszintibontisiterv_1461705631.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-26 23:20:31)
c5925d2f54e35e751452d5117be1805cef020293be4357cab5521ac6e7386bf1
e.1helyszsnrajz_1461705632.pdf (Szerkesztés alatt, 756 Kb, 2016-04-26 23:20:32) 5bf7da0b68a32a0bb52080fa9d9a61d61f09ddf326a283b3d2aaecfd4ba95d6c
e.9emeletiesgepeszetis_1461705633.pdf (Szerkesztés alatt, 657 Kb, 2016-04-26 23:20:33)
f5a17d6cc85d93e3ec877ab2060836924eca90d6d0b4b2c33f15cb11eb7dd31b
e.10faldszintiilmennyezeti_1461705634.pdf (Szerkesztés alatt, 518 Kb, 2016-04-26 23:20:34)
746fe7ec1ed1f2b582ce663e27d4c67fd3722de6b48836533d5026cdc73bd38f
e.11emeletiilmennyezetiterv-_1461705635.pdf (Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2016-04-26 23:20:35)
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127fa0a400f4f299f992aeda78b4c3292f37b7e7e2e548a2e908a3acf8d44cb7
e.14tetlfel-lnezet_1461705636.pdf (Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2016-04-26 23:20:36)
2fac5b7f2a9daa4e1ac345c4e529315b909e1c925a58717a91131f85654e679e
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