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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Cívis Szabadidő és Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Cívis Szabadidő és Sport Egyesület

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

18568277-1-09

Bankszámlaszám

18100002-00152726-21010014

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4033

Város

Debrecen

Közterület neve

Százados

Közterület jellege

utca

Házszám

9

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4033

Város

Debrecen

Közterület neve

Százados

Közterület jellege

utca

Házszám

9

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 220 97 23

Fax

-

Honlap

www.ziccertigrisek.hu

E-mail cím

ziccertigrisek@ziccertigrisek.hu

E-mail cím

ziccertigrisek@ziccertigrisek.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Becsky István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 924 49 35

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kovács Balázs

+36 70 220 97 23

kovacsb11@freemail.hu

Váróczy Zoltán

+36 20 252 76 09

varoczy@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

Debreceni Tóth Árpád Gimnázium

Debrecen Megyei
Jogú Város

Debreceni
Intézményműködtető Központ

2

Versenyeztetés

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma Tornacsarnoka

Debreceni Egyetem

DE Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma

2

Versenyeztetés

Debreceni Dózsa György Általános Iskola

Debrecen Megyei
Jogú Város

Debreceni
Intézményműködtető Központ

8

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2004-06-08
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004-06-08

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

DEAC Sport Nonprofit Kft

4010
Debrecen
Egyetem tér
1

Utánpótlás nevelés - Együttműködési megállapodás

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft

4032
Debrecen
Oláh Gábor utca
5

Utánpótlás nevelés - Együttműködési megállapodás
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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

0 MFt

0,15 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4,296 MFt

6 MFt

6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

21,829 MFt

30 MFt

31 MFt

Egyéb támogatás

4,248 MFt

7 MFt

7 MFt

Összesen

30,373 MFt

43,15 MFt

44 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

12,318 MFt

15 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

11,139 MFt

13 MFt

13 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2 MFt

10 MFt

10 MFt

Összesen

25,457 MFt

38 MFt

38 MFt

2014

2015

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

Utánpótlásra fordított összeg

25,457 MFt

38 MFt

38 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

562 917 675 Ft

11 258 354 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 849 949 Ft

36 999 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Cívis Szabadidő és Sport Egyesület tovább folytatta 2010-ben megkezdett utánpótlás nevelő és tehetségkutató programját a Debreceni Kosárlabda Akadémiával
együttműködve. Egyesületünkben az együttműködő általános iskolákkal közel 500 gyerek kosárlabdázik.A több mint 220 játékengedéllyel rendelkező igazolt
kosárlabdázónk U11 korosztályban 5, U12-ben 3, U13-ban és U14-ben 1-1 csapatban versenyzett az országos bajnokságokban, még az U18 és U21 csapatunk
megyei szinten versenyzett. Mellettük előkészítő tanfolyamainkon és iskolai csoportjainkon több,mint 150 14 éven aluli gyermekhez juttatjuk el a kosárlabda sportot.
11 szakképzett edzőt foglalkoztatunk, akik mellett partneri kapcsolatban további 4 szakember oktatja a fiatalokat, és 3 fiatal huszonéves játékosunk kezdett el edzői
tanfolyamot és hospitál tapasztalt edzőink mellett. Az U11-U12-U13-U14 fő versenyzős csapatainknál továbbra is biztosítjuk a két edzős modellt, elsősorban a
magasabb szintű technikai képzés érdekében. Asztalos József és Ráthonyi Tamás vezetésével továbbra is kiemelt tehetségeink részére egyéni képzést illetve az
edzők számára belső továbbképzéseket tartunk. Történetünk legjobb szereplését értük el. U11-ben a fiúknál két csapatunk is kvalifikálta magát az országos
jamboreebe. Ez egy hatalmas siker, hiszen nagyon ritka az, hogy egy városból két csapat is a döntőbe jut. Mellettük a jamboreeba jutott az U12-es fiú csapatunk, az
U11-es és az U12-es leány csapatunk, illetve először jutott ’’A’’ döntőbe debreceni csapat a Tini korosztályban. Lányaink az alapszakaszban 5. helyen végezve a
középdöntőben kiharcolták a legjobb nyolcba jutást A Debreceni Kosárlabda Akadémiával a mélyebb együttműködés, a szakmai folytonosság és az átláthatóbb
gazdasági vezetés érdekében a teljes utánpótlás bázis egy szervezetbe való olvadás mellett döntve, csapataink és játékosaink a 2016-2017-es szezontól átadásra
kerültek. Egyesületünk azonban egy bázisiskolával és a létesítmény bővítéssel szeretné továbbra is segíteni az Akadémiát. Az edzések továbbra is a két kiemelt
helyszínen a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában és a Tóth Árpád Gimnáziumban vannak. Mindkét terem 50x24es, 3-3 pályán edzhetünk 8 plexi palánkkal,
felújított eredményjelzővel, lelátóval rendelkezik. Azonban az egyre növekvő gyerek és csapatszámot a az idén bekapcsolt Főnix csarnok sem tudja fogadni, így
mindenképpen szüksége van a sportágnak egy új létesítményre, ami csak a kosárlabda sportág szolgálatában áll rendelkezésre a hét minden napján.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az eddig megkezdett és megvalósított utánpótlás nevelési programjaink hatására Debrecen városában a kosárlabda sportot űző gyerekek létszáma megduplázódott
és ez olyan tornateremigényt támaszt a Debrecenben működő Kosárlabda Akadémia és tagszervezetei számára, amely egy új létesítmény építését teszi
szükségessé. Ez a csarnok mind a felkészülést, mind pedig a versenyeztetést is ki tudja majd szolgálni. Jelenleg több debreceni iskolában valamint 3
sportcsarnokban (OEC Csarnok, Oláh Gábor utcai csarnok, Főnix csarnok) is edzenek és versenyeznek csapataink, azonban az elmúlt 3 évben ugrásszerűen
megnövekedett a kosárlabdázók száma, az edzőcsoportok és a versenyzőcsoportok száma, hogy szükségessé vált egy újabb létesítmény bevonása, építése. Az új
építés, mely egy hosszú távú és nagyon jó beruházás azért is indokolt, mert ez a csarnok valóban a mi sportágunk termévé válhat, amely a hét minden napján a
kosárlabdázók rendelkezésére állhat. Elhelyezkedésileg kiemelkedő helyen, a város belsejében, könnyen megközelíthető helyen és egy kiváló pedagógiai
intézményben. Terveink szerint már 2017 júniusában szeretnénk elkezdeni a munkálatokat és 2018 márciusában szeretnénk befejezni a kivitelezést, hogy 2018
áprilisában hivatalosan is átadásra kerülhessen.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportágfejlesztési programunk két részre bontható. A tárgyi eszköz beruházást terveink szerint 2017 nyarán szeretnénk elkezdeni és 2018 tavaszán szeretnénk, ha
átadásra kerülne az építendő sportcsarnok, hogy a 2018-19-es szezon felkészülését és versenyzési lehetőségét már biztosítsa. Az utánpótlás nevelési feladatok
ellátására fordítandó támogatást 2017. szeptember 1-vel az iskola kezdéssel egyidejűleg tervezzük felhasználni. Az utánpótlás csapatunk felkészülését a terem és a
megfelelő sportszakember biztosításával és a tárgyi feltételek sporteszközök megvásárlásával szeretnénk megteremteni, már a 2017. novemberi időszakban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Pályázatunk a 2011-ben elkészült, hosszú távú sportági stratégiánk szerves részét képezi, fő célja a debreceni és a magyar kosárlabdázásnak minél képzettebb,
fizikailag, szellemileg és pszichésen is élsportra alkalmas gyerekek toborzása, tanítása és nevelése. Az MKOSZ céljaival összhangban helyi szinten is törekszünk
arra, hogy a kosárlabda ismét a debreceni gyerekek mindennapi sportja legyen. Az amatőr kosárlabdázást is szeretnénk segíteni,de elsődleges célunk a képzett
szakedzőkből álló edzői gárdánk által, a minőségi kiválasztás,a sokoldalú képzés erősítése a sikeresebb magyar kosárlabdázás érdekében. A Ziccer Tigrisek
Kosársuli szakmai koncepciója, mely a Debreceni Kosárlabda Akadémiával összhangban és folytonosságban van, tökéletesen illeszkedik az MKOSZ elveihez. Célunk
a minél szélesebb tömegbázis létrehozása, a tehetségek felkutatása regionális szinten, a magas szintű pontos és precíz alapok elsajátítása, képzett, intelligens és
sportolóhoz méltó hozzáállású tehetséges fiatal kosaras fiúk és kosaras leányok kinevelése. A technikailag helyes sportági alapok lerakása, az életkornak megfelelő
fizikai képzés, ezekre építve magas szintű sportági képzés és nemzetközi versenyeztetési lehetőség biztosítása a célunk és feladatunk. Ezekkel párhuzamosan a
sportolói életforma kialakítása,a pszichés és szellemi felkészítés megteremtése. A kiemelt tehetségekkel különedzéseken több edzőnk foglalkozik. Számukra kiemelt
edzésprogram készül,ami odafigyel a terhelés- pihenés megfelelő arányára és az életkori sajátosságokra. Egyesületünk a megyében található több településen is
működő sportszervezettel áll szoros együttműködésben (Derecske, Hajdúhadház, Hajdúböszörmény, Mikepércs stb.) A kosárlabdázók mellett az edzők és
játékvezetők képzése is programunk része. Volt játékosaink közül az arra rátermetteket tapasztalt edzőink mellett neveljük és iskolázzuk be az edzői pályára, a 16-20
éves kosarasaink közül többet játékvezetői pályára bátorítjuk és a megyei szövetséggel együttműködésben gyakorlati alkalmat biztosítunk a játékvezetők oktatására,
továbbképzésére.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Szakmailag kiváló perspektívát nyújt, hogy Debrecenben kiválóan tudnak együttműködni a kosárlabda műhelyek, amit az Akadémia működése tovább erősít. A
sportágfejlesztési program egy hosszú távú terv, de rövid távon is kézzelfoghatóan érződik a sportág népszerűségének dinamikus növekedése, az egyre jobb
megítélés, a gyereklétszám, a csapatok számai és a bajnoki mérkőzéseken való nézőszám (pl: a megyei bajnoki döntőn közel 500 néző, még az NB I. B-s csapat
döntőjén több, mint 1000 néző volt). A programnak köszönhetően egyre több gyerekhez ér el a kosárlabda, egyre több tehetséget sikerül felkutatni, fokozatosan nő a
rendszeresen sportolók,így az egészséges életmódot folytató fiatalok száma,és egy olyan napi stabilitást ad a sportszervezetek és ezáltal a családok számára,ami
biztosítja a nyugodt és egészséges légkört. A növekvő tömegbázis,a javuló infrastrukturális és szakmai háttér,folyamatos fejlődési irányt mutat és megfelelő
felhasználással sikeres jövőt eredményezhet,ami mindannyiunk felelőssége. A sportág sikerén a társadalomra is pozitív hatást generál. A javuló egészség, a
sikeresebb fiatalok, a fejlődő vállalkozás és azok kapcsolatépítése és gazdasági felhajtó ereje a térségben is dinamikus előre mozdító erőt képezhet. Természetesen
ezen hatásoknak az igazi megjelenésére még mindig várni kell 4-6 évet, de az újonnan épülő csarnokok, sportpályák, melyek beruházásokat, munkahelyeket
generálnak és sportolási lehetőséget biztosítanak, már az első öt évben kézzel foghatóan jelen vannak. A program kockázatot is rejt magában, hiszen a tao
támogatás megszűnésével, csökkenésével is számolni kell, ami takarékosságra int hosszú távú tervezést igényel és nem szabad, hogy a tao-n kívüli támogatásról,
támogatókról lemondjunk és ne akarjunk folyamatosan ilyen irányban is terjeszkedni. Egyesületünk mind a város, mind az Egyetem és az Akadémia vezetésével
szoros és jó kapcsolatot ápol, olyan támogatókkal, és partner szervezetekkel veszi fel a kapcsolatot, akik hosszú távon a sportág elkötelezett támogatói lesznek.
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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
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Sportcsarnok építés

2016-09-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2017-08-15

U.
f.

É.
k.

2017-09-01

Tervezett beruházási
érték (Ft)

787 280 577 Ft
787 280 577 Ft

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

Beruházás címe

Sportcsarnok építés

4024
Debrecen
Kossuth utca
44

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
6835

Indoklás

Az eddig megkezdett és megvalósított utánpótlás nevelési programjaink
hatására Debrecen városában a kosárlabda sportot űző gyerekek
létszáma megduplázódott és ez olyan tornateremigényt támaszt a
Debrecenben működő Kosárlabda Akadémia és tagszervezetei számára,
amely egy új létesítmény építését teszi szükségessé. Ez a csarnok mind
a felkészülést, mind pedig a versenyeztetést is ki tudja majd szolgálni.

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

546 030 145 Ft

5 629 177 Ft

11 258 354 Ft

562 917 675 Ft

241 250 432
Ft

798 538 931 Ft

804 168 108 Ft

2017-04-20 12:03
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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

5

10

0

Nincs

U11

15

10

1

Országos

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

20

20

1

2017-04-20 12:03

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 - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

600 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

400 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

500 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 000 000 Ft

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)

1 794 450 Ft

18 499 Ft

36 999 Ft

1 849 949 Ft

205 550 Ft

2 036 999 Ft

2 055 498 Ft

2017-04-20 12:03
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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

2017-04-20 12:03
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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

2017-04-20 12:03
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-04-20 12:03
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi utófinanszírozott

11 258 354 Ft

11 258 354 Ft

5 629 177 Ft

16 887 531 Ft

Utánpótlás-nevelés

36 999 Ft

36 999 Ft

18 499 Ft

55 498 Ft

Összesen

16 943 029 Ft

16 943 029 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A közreműködői feladatokat egy szervezet látja le, amely a sportfejlesztési program elkészítésével kezdődően az esetleges hiánypótlásokon, a
módosítási kérelmeken, valamint a támogatásigazolási kérelmeken át elszámolási mellékletek elkészítéséig folyamatosan részt vesz a
program megvalósításában.

Utánpótlásnevelés

A közreműködői feladatokat egy szervezet látja le, amely a sportfejlesztési program elkészítésével kezdődően az esetleges hiánypótlásokon, a
módosítási kérelmeken, valamint a támogatásigazolási kérelmeken át elszámolási mellékletek elkészítéséig folyamatosan részt vesz a
program megvalósításában.

2017-04-20 12:03
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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: Debrecen, 2017. 04. 20.

2017-04-20 12:03
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Nyilatkozat 2
Alulírott Becsky István (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: Debrecen, 2017. 04. 20.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2017-04-20 12:03
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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: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-05 17:32:56
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: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-05 18:07:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-05 17:34:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 12:19:50
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 10:55:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 12:02:22
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 12:01:50
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: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 10:55:24
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 11:59:51
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: 9
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 11:58:53
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: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 10:57:32
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 12:03:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 11:54:06
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 11:56:48

2017-04-20 12:03
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 11:54:46
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 11:50:35

Kelt: Debrecen, 2017. 04. 20.

2017-04-20 12:03
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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

1

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

0

0%

fő

20

30

50%

Egyéb indikátorok
U11

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

546 030 145 Ft

5 629 177 Ft

11 258 354 Ft

562 917 675 Ft

241 250 432 Ft

798 538 931
Ft

804 168 108 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

546 030 145 Ft

5 629 177 Ft

11 258 354 Ft

562 917 675 Ft

241 250 432 Ft

798 538 931
Ft

804 168 108 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 794 450 Ft

18 499 Ft

36 999 Ft

1 849 949 Ft

205 550 Ft

2 036 999 Ft

2 055 498 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

547 824 595 Ft

5 647 676 Ft

11 295 353 Ft

564 767 624 Ft

241 455 982 Ft

800 575 930
Ft

806 223 606 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-04-20 12:03

Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
110 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (75 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1478523587.jpg (Hiánypótlás melléklet, 519 Kb, 2016-11-07 13:59:47)
adef13f8c5f2219afc0d0b512f20eeab4b16818cedc4433dc210f271b3badc01
ziccertigrisekalairasi2016_1462184373.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2016-05-02 12:19:33)
717446b06645c57c607eb16b336569d42070e3336f18efddbd7705950d9af0b8
alairasicimpeldanycivisszabadido_1491408424.jpg (Hiánypótlás, 518 Kb, 2017-04-05 18:07:04)
6a54a8b0c2c55e4a40e2f4c96b8348618cbcc12c303dc7e2df4767a2e27640fa
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
beveteliterv_1462187738.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:15:38) ec7ac896cf62db1e6e687085497edcf73f269bc9c0ec1002cd7d919f9fd7cbf3
azelkeszultletesitmenyaltalterm_1478165304.pdf (Hiánypótlás melléklet, 327 Kb, 2016-11-03 10:28:24)
07ae774d7ec3df9871f83cbf44c4bbb51bec0d68a9a934d261360aa7e4f708c5
azelkeszultletesitmenyaltalterm_1491407357.pdf (Hiánypótlás, 327 Kb, 2017-04-05 17:49:17)
07ae774d7ec3df9871f83cbf44c4bbb51bec0d68a9a934d261360aa7e4f708c5
azelkeszultletesitmenyaltalterm_1492681835.pdf (Hiánypótlás melléklet, 327 Kb, 2017-04-20 11:50:35)
07ae774d7ec3df9871f83cbf44c4bbb51bec0d68a9a934d261360aa7e4f708c5
dok1_1478688551.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:49:11) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv_1462187676.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:14:36)
d95d715881ae71d15d310690b750d2613ea5eb0b6476bf8807ee4b9aebf5832e
aberuhazasfinanszirozasitervees_1491427276.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2017-04-05 23:21:16)
26db49f2bc319e17b803beb4bc9a343549353e529384756126ebf5ea0c4a32a1
beolvasa6_1478685317.jpg (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2016-11-09 10:55:17) 0d566b8945930d014ad4971a17de5ec4022cb72f7958f5ca55b750f2ba421a1f
aberuhazasfinanszirozasitervees_1492682046.pdf (Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2017-04-20 11:54:06)
26db49f2bc319e17b803beb4bc9a343549353e529384756126ebf5ea0c4a32a1
dok1_1478688526.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:48:46) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositasiterv_1462187727.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:15:27) de8f50aae1cb059f785490bd4e392fbec4dbd05d74e8c7a858914818c6b3ba05
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1478165327.pdf (Hiánypótlás melléklet, 328 Kb, 2016-11-03 10:28:47)
898ecc8e2a718a0a0b3861aafd5c543d80cd97b97379612da523c1c163da76d2
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1491407330.pdf (Hiánypótlás, 328 Kb, 2017-04-05 17:48:50)
898ecc8e2a718a0a0b3861aafd5c543d80cd97b97379612da523c1c163da76d2
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1492682086.pdf (Hiánypótlás melléklet, 328 Kb, 2017-04-20 11:54:46)
898ecc8e2a718a0a0b3861aafd5c543d80cd97b97379612da523c1c163da76d2
dok1_1478688543.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:49:03) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
fenntarthatosagiterv_1462187687.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:14:47) 9a9b9da249693e119554f48fb36c3c5f242f63fc916fb9bd8afc35a11d85ab1b
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1478165253.pdf (Hiánypótlás melléklet, 426 Kb, 2016-11-03 10:27:33)
274426e71185dc705859cd6084315cb22caa1ad9cf475c40ce37f7519b46f22e
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1491406772.pdf (Hiánypótlás, 426 Kb, 2017-04-05 17:39:32)
274426e71185dc705859cd6084315cb22caa1ad9cf475c40ce37f7519b46f22e
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1492682208.pdf (Hiánypótlás melléklet, 426 Kb, 2017-04-20 11:56:48)
274426e71185dc705859cd6084315cb22caa1ad9cf475c40ce37f7519b46f22e
dok1_1478688532.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:48:52) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
Egyéb dokumentumok
nyilatkozatonreszrendelkezesrebo_1478093522.jpg (Hiánypótlás melléklet, 450 Kb, 2016-11-02 14:32:02)
13305026d9511fdb40404fc2fd1f5e6571cf28b9335556a3601ca23922b947d3
afanyilatkozattamogataseszamolas_1492678491.jpg (Hiánypótlás melléklet, 530 Kb, 2017-04-20 10:54:51)
4c268f3bf57c54723616cf2cfb35ea0730aaf5cd84938d73bab357830e1b902c
jegyzokonyv_1492678503.pdf (Hiánypótlás melléklet, 118 Kb, 2017-04-20 10:55:03)
63e9290571efaab6f7d33c853984821b305f684c29a3867b1d27351a2006e945
2016_1102_tervtanacs_1478684919.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-11-09 10:48:39)
34d28be8ef54e2d1ada7d3e41ff69de6327c685993558b15c18e13df3965b686
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
civisszabadidosportegyesuletkiv_1478091986.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1009 Kb, 2016-11-02 14:06:26)
4aa29a28f583f9cc22a8acce9101dbe5730fcaad67c6e16371f7d0a5d59004b9
kivonat2017.03.10.civisszabadido_1491406376.pdf (Hiánypótlás, 964 Kb, 2017-04-05 17:32:56)
271049cd922179e0f92bc1475b37542ee37c7bcb928db42d939855f39a7aa9e2
zitikivonat20160420_1462164346.pdf (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2016-05-02 06:45:46)
1f014c24d178fbd192b939ad56580fb8c0b0fc4c2b43a4ce1a326657ffd12eb7
(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
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zitiigdij2016_1462184390.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-05-02 12:19:50) a01f20e630ecb4d35631c5ab942ddb926a492b3a77defac794128a0af65aa903
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_civis_szabadido_es_sport_egyesule_1478254867.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2016-11-04 11:21:07)
b4c9c1dbf40cdf74fc55ea0b8ce222c1acca017c443b23745f7650c00c96d4f4
nav_0_2017_03_1491406444.pdf (Hiánypótlás, 54 Kb, 2017-04-05 17:34:04) b25996401fd47c6ad70ba7faef329d2c55addb3025e4665093cfa9528da05400
zitikoztartozasmentes201604ho_1462164358.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-05-02 06:45:58)
fffc8b5600e654c894f8041004b5755c09b86c71acf3c2e0fc2bf8cab0c830df
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
igazolasok_1462187778.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:16:18) a76eae7ff2c9d0597aeaebe789fab0fbda54156a237035af013b9f3f826de0a2
ep_2017_0445_felvono_engedelyes_ter_1488447639.pdf (Hiánypótlás, 919 Kb, 2017-03-02 10:40:39)
779fdd81d407b6d4ad81d8941d565683c09bdb5e550f51892374a258de96cda3
ep_2017_0445_muleiras_engedelyes_st_1488447651.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-03-02 10:40:51)
f6a8c8bfbec4c809fb4bee712471591d6b159bc19fc6c31c369d05663a5a1555
ep_2017_0445_tornaterem_engedelyes__1488447666.pdf (Hiánypótlás, 247 Kb, 2017-03-02 10:41:06)
1982f74a1df1a0f36cb2e41f8f2d8f8b9a5db46eaf6f996f258c6be91a79afb4
beolvasa4_1478685301.jpg (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2016-11-09 10:55:01) 0d566b8945930d014ad4971a17de5ec4022cb72f7958f5ca55b750f2ba421a1f
ep_2017_0445_felvono_engedelyes_ter_1492682300.pdf (Hiánypótlás melléklet, 919 Kb, 2017-04-20 11:58:20)
779fdd81d407b6d4ad81d8941d565683c09bdb5e550f51892374a258de96cda3
ep_2017_0445_tornaterem_engedelyes__1492682313.pdf (Hiánypótlás melléklet, 247 Kb, 2017-04-20 11:58:33)
1982f74a1df1a0f36cb2e41f8f2d8f8b9a5db46eaf6f996f258c6be91a79afb4
ep_2017_0445_muleiras_engedelyes_st_1492682333.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-04-20 11:58:53)
f6a8c8bfbec4c809fb4bee712471591d6b159bc19fc6c31c369d05663a5a1555
dok1_1478688499.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:48:19) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
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
ep_2017_0445_epitesiengedely_1488447302.pdf (Hiánypótlás, 500 Kb, 2017-03-02 10:35:02)
383c1ffcf1538e2efbce97f810e7b887b10982473b8cfda3b2801dde7e11f57a
ep_2017_0445_hatarozat_jogerore_eme_1488447327.pdf (Hiánypótlás, 373 Kb, 2017-03-02 10:35:27)
372e5f7cb9900ea58b4072727f2b0cb0fe8ff2787717f78acb25715b608dfa0a
beolvasa3_1478685292.jpg (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2016-11-09 10:54:52) 0d566b8945930d014ad4971a17de5ec4022cb72f7958f5ca55b750f2ba421a1f
ep_2017_0445_epitesiengedely_1492682376.pdf (Hiánypótlás melléklet, 500 Kb, 2017-04-20 11:59:36)
383c1ffcf1538e2efbce97f810e7b887b10982473b8cfda3b2801dde7e11f57a
ep_2017_0445_hatarozat_jogerore_eme_1492682391.pdf (Hiánypótlás melléklet, 373 Kb, 2017-04-20 11:59:51)
372e5f7cb9900ea58b4072727f2b0cb0fe8ff2787717f78acb25715b608dfa0a
dok1_1478688493.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:48:13) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
elviepitesi_1462187497.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:11:37) 1e97c782fcc6481f41e061548ccbf21404e41054edf5fd232912c4061f3020b9
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
szentefremtornateremegyuttmukode_1491427549.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-04-05 23:25:49)
ef4b5d010169a7d18317adf000958a1f0882bc2a0f1d2ab2605e5575dd170b98
beolvasa2_1478685281.jpg (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2016-11-09 10:54:41) 0d566b8945930d014ad4971a17de5ec4022cb72f7958f5ca55b750f2ba421a1f
dok1_1478688481.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:48:01) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
szentefremtornateremegyuttmukode_1492682510.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-04-20 12:01:50)
ef4b5d010169a7d18317adf000958a1f0882bc2a0f1d2ab2605e5575dd170b98
egyuttmukodesihozzajarulas_1462187457.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:10:57)
a1def7cb45cc660cd1a308088451768cddecc459c5616a1a6b92ac249d01af55
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
eszigno-140aa433-c1c8-41dc-b7f5-72a_1492678524.pdf (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2017-04-20 10:55:24)
cf169de9b789df63c803f1e4b9eb0d98466d5756c7571a4e936e6307bedc2b32
debrecen_4000_6835tul.lap_2015_1462_1491408487.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2017-04-05 18:08:07)
268f9756e4a015a6606dc7ac970f2c6a5f745428c4d620c9d09c7f61e497b007
debrecen_4000_6835tul.lap_2015_1462187336.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-05-02 13:08:56)
268f9756e4a015a6606dc7ac970f2c6a5f745428c4d620c9d09c7f61e497b007
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
szentefremtornateremegyuttmukode_1491427566.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-04-05 23:26:06)
ef4b5d010169a7d18317adf000958a1f0882bc2a0f1d2ab2605e5575dd170b98
beolvasas_1478685274.jpg (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2016-11-09 10:54:34) 0d566b8945930d014ad4971a17de5ec4022cb72f7958f5ca55b750f2ba421a1f
dok1_1478688475.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:47:55) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
szentefremtornateremegyuttmukode_1492682542.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-04-20 12:02:22)
ef4b5d010169a7d18317adf000958a1f0882bc2a0f1d2ab2605e5575dd170b98
irasbelihozzajarulas_1462187407.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:10:07)
67a34272a017c6e0f07779fd3796a818d96f1ed6a9fb5bf9dd06ddd1783214e6
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
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mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
sztefremtornacsarnokkoltsegvetes_1478093270.pdf (Hiánypótlás melléklet, 43 Kb, 2016-11-02 14:27:50)
2bde5f2ff033a5b6ef0a0b98c1587e09797f11a293ac6170a331794a8ab7c7e9
koltsegvetes_osszesito_1492678598.pdf (Hiánypótlás melléklet, 380 Kb, 2017-04-20 10:56:38)
5a1ed1b011f2f5053317df49139240318b3eadd36974e9ceea24be152b2b26be
reszleteskoltsegvetes.zi_1492678652.zip (Hiánypótlás melléklet, 114 Kb, 2017-04-20 10:57:32)
3006047fb05ef60020b6eeae549c4ba6aa9f1e5dbe9645eabffd7365090fa5e0
koltsegterv_v0405_1491423913.pdf (Hiánypótlás, 42 Kb, 2017-04-05 22:25:13) c5e4c00258024f76d86e50b153ad4e34e0dcb88116d0d8006df2596704b5604c
dok1_1478688505.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:48:25) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
koltsegterv_1462187582.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:13:02) defed24cd9a9df81b1b27adc8d0101a574cb4d30e387ac3792f89f66d40ccf72
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakitartalom_1462187616.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-02 13:13:36) 2e8b0893dd369dafbf6620e9c7a03fae702aac55d210a7dd7c640a8e1510c25f
szentefremtornatermenekeng.terve_1488447460.zip (Hiánypótlás, 8 Mb, 2017-03-02 10:37:40)
a0d1d5e21190df9cd6cac0576be6ed9a030e5ebd4856c434131c386396ce77ca
tornaterem_kiv_20170301_1488447519.zip (Hiánypótlás, 31 Mb, 2017-03-02 10:38:39)
c00e75ba449d754ab9857e8d78ce86fe4b5d7933d289c6f7878feb0092c9ec3d
beolvasa5_1478685309.jpg (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2016-11-09 10:55:09) 0d566b8945930d014ad4971a17de5ec4022cb72f7958f5ca55b750f2ba421a1f
terv_1492682591.pdf (Hiánypótlás melléklet, 139 Kb, 2017-04-20 12:03:11) 4a6659836920d18c5bbc151f4a951c4f4eada4e56d3be5fa87b4044442b410bd
dok1_1478688520.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-11-09 11:48:40) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
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