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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Polgárdi Városi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Polgárdi VSE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

797

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Egyéb

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19098784-1-07

Bankszámlaszám

11736099-20021489-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás szponzori támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás szponzori támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás szponzori támogatás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8154

Város

Polgárdi

Közterület neve

Batthyány

Közterület jellege

utca

Házszám

132

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8154

Város

Polgárdi

Közterület neve

Batthyány

Közterület jellege

utca

Házszám

132

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 22 576 230

Fax

+36 22 576 230

Honlap

www.polgardivse.hu

E-mail cím

polgardivse@gmail.com

E-mail cím

gabor.kinizsi@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Kinizsi Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 641 16 94
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kinizsi Gábor

E-mail cím

+36 30 641 16 94

gabor.kinizsi@gmail.com

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

sportöltöző és kiszolgáló épület

Öltöző

8154
Polgárdi
Bocskai
39

530

135
m2

Egyéb

112

0 Ft

12

tornacsarnok

Egyéb

8154
Polgárdi
Kossuth
167

1422

600
m2

Bérelt

48

6 000 Ft

5

rekortán pálya

Egyéb

8154
Polgárdi
Kossuth
139

1406

42x22
m

Egyéb

40

0 Ft

8
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

12,7 MFt

13,92 MFt

15,121 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,879 MFt

0,825 MFt

0,85 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8,731 MFt

9,623 MFt

19 MFt

Egyéb támogatás

0,667 MFt

2,152 MFt

2 MFt

Összesen

22,977 MFt

26,52 MFt

36,971 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,091 MFt

9,493 MFt

9 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

2 MFt

Anyagköltség

6,776 MFt

5,592 MFt

9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,364 MFt

4,855 MFt

8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6,813 MFt

5,58 MFt

8 MFt

Összesen

21,044 MFt

26,52 MFt

36 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

239 053 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

772 206 Ft

15 429 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 674 438 Ft

113 242 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

8 261 012 Ft

165 127 Ft

Általános képzés

241 457 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Polgárdi Városi Sportegyesület jogelődeivel együtt 1920-tól, jelenlegi formájában 2001-től működő egyesület kezdetektől fogva a helyi sportélet legfontosabb színtere. A sportegyesület
tevékenységével támogatja a szabadidősportot, a tehetséggondozást és az utánpótlás-nevelést, közösségi programokat szervez a sportkedvelő családok részére. Az egyesülettel
kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói számára sportolási lehetőséget biztosít, más szerveződések és helyi közösségi programok lebonyolításához segítséget nyújt.
Az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási lehetőséget biztosít. A Labdarúgó Szakosztály jelenleg kilenc korcsoportban (U7, U9, U11, U13, U16, U19, felnőtt, felnőtt női kispályás,
öregfiúk) összesen több mint 200 taggal rendelkezik, emellett kapcsolódó tömegsport tevékenységével további kb. 250 fő rendszeres sportolásához járul hozzá. Az egyesület 2002-től
regisztrált és állandó tagja az MLSZ által szervezett Bozsik Programnak. Az utánpótláscsapatok rendszeresen részt vesznek, és jól szerepelnek a Bozsik Program utánpótlástornáin, az FMLSZ
által szervezett bajnokságokon, kupákon. Az egyesület labdarúgói jelenleg a város egyetlen szabadtéri nagyméretű (105 x 68 m) élőfüves borítású futballpályáján versenyeznek. A pályát az
utánpótláscsapatok, a felnőtt csapat, valamint az öregfiúk csapat is használja, ezáltal a pálya kihasználtsága elérte a maximumot. 2015-ben az MLSZ-EMMI közös programjának keretén belül
a Széchényi István Általános Iskola telephelyén kialakításra került egy 42x22 m-es rekortán pálya, melyet az iskolai sport mellett az egyesület csapatai is használnak tavasztól őszig. A
szabadtéri pályákon kívül található még egy műanyag borítású 40 x 20 m-es pályával rendelkező fedett tornaterem, mely az intézményi testnevelésóráknak és a megyei, valamint az NB II-es
asztalitenisz mérkőzéseknek, valamint szabadidősport tevékenységnek, továbbá a városi sportegyesület labdarúgócsapatai számára a téli felkészülésnek is helyt ad. 2016-ban az
önkormányzat sikeresen pályázott az MLSZ Országos Pályaépítő Programja keretén belül, így 2017-ben a sporttelep közvetlen szomszédságában megépül egy 42x22 m-es műfüves pálya,
amely tovább gyarapítja az egyesület által igénybe vehető létesítmények számát. A 2012 óta tartó sportfejlesztési stratégiának köszönhetően mind infrastrukturálisan, mind szakmai téren nagy
fejlődésnek indult az egyesület. 2012-2016 között több mint 35 millió Ft értékű fejlesztéssel gyarapodott a klub.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A sporttelepen az egyesület a TAO tárgyi eszköz jogcímének segítségével 2013 óta hajt végre fejlesztéseket. A 2012/2013-as SFP keretén belül labdafogó háló és korlát épült, a 2014/2015.
évi SFP keretében sikerült felújítani és talajba süllyesztett automata öntözőrendszerrel ellátni az élőfüves centerpályát, a 2015/2016-os évadban pedig az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának
megfelelő külső kerítés létesült a sporttelep körül. A 2016/2017. évi SFP keretében egy 90x60 m méretű élőfüves edzőpályát létesítünk, amely nagyban tehermentesíti az élőfüves
centerpályát, valamint a létrejövő új edzőfelületnek köszönhetően további korosztályok és csapatok bevonásával várható létszámnövekedést is magával hoz. Az edzőpálya megépítése után a
2017/2018-as SFP keretében a már tehermentesített centerpályát szeretnénk felújítani (lyuggatás, homokszórás, műtrágyázás, gyeptéglázás, felülvetés). A pálya felülete a nagy létszámú
használó miatt az utóbbi években romlásnak indult, ezért szükségessé vált a felújítása. A centerpálya felújítása mellett a lelátó építési projektünk első ütemében a lelátó letöredezett
betonelemeit és a lelátó alapját képező megsüllyedt földhalmot szeretnénk gépi erővel elbontani, hogy a helyére a következő évi SFP-ben egy könnyűszerkezetes lelátót építhessünk. Az öltöző
és kiszolgáló épületünk is elérte a kapacitása maximumát, ezért a center- és edzőpályánk közé egy többfunkciós, vizesblokkal is rendelkező 6x2,5 m-es konténert szeretnénk telepíteni, amely
öltözőként és raktárként is funkcionálhat a jövőben. A lelátó bontását 2018 tavaszán, a centerpálya felújítását 2018 júliusában, míg a konténer telepítését 2018 augusztus hónapjában
tervezzük.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A 2017/2018-as idényre tervezett sportfejlesztési stratégiánk az egyesület elmúlt években megkezdett, 2012 óta tartó szisztematikus fejlesztési céljait követi. A célok elérése érdekében 2012től az egyesület nagyobb anyagi forrásokat szán az utánpótlás-nevelésre. Az előrelépéshez szükséges új sporteszközök, ill. sportfelszerelések beszerzését a 2012-es évben megkezdtük, a
2013. év két kiemelt célja volt, hogy egyrészt az infrastrukturális fejlesztéssel biztonságosabbá tegyük a mérkőzéseket, valamint, hogy az utánpótlásedzők munkájukért megfelelő honorálásban
részesüljenek. A 2014-es év célja a jelenlegi utánpótlás bázis stabilizálása volt. 2015/2016-ban három fő célterületet valósítottunk meg. Az első a labdarúgás népszerűsítése volt, amely
egyrészt a tömegsport bázis folyamatos növelését, különösen a U7-U13 korosztály növekvő bevonását, valamint a minden korosztály számára megfelelő színvonalú sportolási lehetőség
biztosítását célozta. Második elemként az infrastrukturális feltételek folyamatos javítását, a pálya, az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények színvonalának fejlesztését értük el. A 2013-2014es évadban megvalósításra került egy funkcionális és biztonsági fejlesztés (labdafogó háló, korlát), míg a 2014/2015-ös évadban felújításra került a pálya és automata öntözőrendszer
telepítésére került sor. A 2015/2016-os évadban további biztonsági beruházásként a sporttelep külső kerítését építettük meg, hogy a már megvalósított értékeinket meg tudjuk védeni. A
sportfejlesztési programok során a Szakosztály célja az volt, hogy átlátható és hatékony gazdálkodást folytasson, amelynek fő elemei a szponzorációs lehetőségek kihasználása és a pályázati
források folyamatos bevonása. A 2016/2017. évi sportfejlesztési program során egy 90x60 m-es edzőpálya kialakítását végezzük el. A 2017/18-as SFP keretén belül a korábbi években
megkezdett fejlesztési stratégiát szeretnénk folytatni, így továbbra is fontos infrastrukturális fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, valamint az utánpótlás-nevelés képzésünk állandóságát
szeretnénk biztosítani a támogatás segítségével. A 2017/2018. évi SFP ütemterve: lelátó bontása (környezetrendezés): 2018. 03-04. hó, centerpálya felújítás: 2018. 07-08., konténer telepítés:
2018.08. hó. Tárgyi eszköz beruházás – pályakarbantartó eszközök beszerzése: 2018.02 hó, informatikai beruházás: 2018.02. hó, Személyi jellegű ráfordítások tervezett ideje: 2017.07. hó –
2018.06. hó. Sportszakemberek képzési ideje: 2017.09-12., 2018. 03-06. hó.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az ötödik éve tartó SFP-nk szervesen kapcsolódik az MLSZ szakszövetségi stratégiájához. Elsődleges célunk között szerepel az utánpótlás-nevelés körülményeinek fejlesztése és az
utánpótláskorú labdarúgók számának növelése. Emellett osztozunk az MLSZ azon szándékával is, mely a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek
számának növelését és a tehetségesebb fiatalok korosztályos csapatokba való beintegrálását célozza. A 2017/2018-as SFP is szerves folytatása a korábbi négy beadott és az MLSZ által
jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Elsődleges céljaink között szerepel annak a nevelő munkának a folytatása, amelynek eredményeként az elmúlt években közel 20 saját nevelésű,
fiatalkorú labdarúgó mutatkozhatott be a megyei első osztályú felnőtt csapatban, közülük többen ma már hétről hétre meghatározó játékosai csapatunknak. Az egyesület emellett fontos
feladatának érzi azt is, hogy a környékbeli kisebb lélekszámú települések utánpótláskorú fiataljait összefogja és megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson számukra. Jelenleg is számos
olyan utánpótláskorú játékos sportol az egyesületben, aki nem helyi lakos. A szakmai munkánk következő állomása egy olyan saját fejlesztésű online rendszer létrehozása, melynek
segítségével az utánpótlás korú labdarúgók fejlődése nyomon követhető és megküldhető a megyei igazgatóság részére, hozzásegítve ezzel a megyei válogatottakat vezető szakembereket a
megfelelő kiválasztáshoz. A következő években szeretnénk a klub kiválasztási rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni hazai és külföldi jól működő utánpótlás központok példáit szem előtt
tartva. Szeretnénk regionális szinten, a környező települések bevonásával megszervezni a tehetségek megfigyelését, kiválasztását és teljesítményük, képességeik fejlődésének kézzel fogható
eredményeit dokumentálni. Az ennek alapjául szolgáló saját fejlesztésű informatikai rendszer programozása folyamatban van. A tervek szerint az utánpótlásedzők saját maguk töltik majd fel az
adatokat a rendszerünkbe, ezzel biztosítva annak folyamatos naprakészségét. A rendszer segítségével nemcsak a mérkőzésen nyújtott teljesítményeket értékelné az edző, hanem évente két
alkalommal komplex fizikai és technikai képességeket mérő teszteknek vetnénk alá fiatal labdarúgóinkat. A továbblépésnek, a minőségi munka folytatásának kulcsa a megfelelő szakemberek
megtartása, új tehetséges, motivált edzők és sportszakemberek alkalmazása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A labdarúgás közel egy évszázada vezető szerepet tölt be Polgárdi sportéletében. A legelső futballcsapat megalakulása 1920-ra datálható, a sportolás közösségi, egyesületi szintűvé válása
pedig az 1930-as évekre tehető. A sportolási kedv azóta is töretlen a településünkön. Az utóbbi 5-6 évben az egyesület egyre nagyobb figyelmet fordított az utánpótlás-nevelésre, az eddig
benyújtott pályázataink is erre koncentráltak. Egyesületünk elsősorban önkormányzati, valamint különböző szponzori támogatásokból tudja fenntartani működését, ezért a különböző pályázati
források kiaknázása kulcskérdés, hiszen az utóbbi időben a támogatók megnövekedett terhei miatt kisebb mértékben tudják az egyesületet támogatni. A TAO program segítségével
megvalósuló fejlesztések eddig is az eredményesség javulását és az igazolt labdarúgók számának növekedését hozták magukkal, ez a jövőben is várható. Az egyesület sportfejlesztési
programja megkönnyíti a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek korosztályos csapatokba való beintegrálását is. Mindezek mellett az egyesület igyekszik
a település lakossága körében is népszerűsíteni a sportot, a labdarúgást és az egészséges életmódot. Ennek érdekében különböző sportprogramokat, versenyeket, vetélkedőket, valamint
stadionlátogatásokat szervez a helyi általános iskolai nevelők segítségével. Az egyesület az elmúlt évekbeli tapasztalatokból kiindulva idén is egy komolyabb kockázattal számol, hogy az igazolt
labdarúgók számának elvárt 30-40%-os növelését nem 3-4, hanem csak 5-6 év alatt sikerül elérni. Az eddig eltelt TAO időszak révén olyan pozitív változások történtek, melyek új, fejlődő
pályára állították a sportágat városunkban, ezért feltétlenül szükséges a folytonosság biztosítása ahhoz, hogy ez a felépített rendszer működőképes maradjon és az újonnan indítani vágyott
korosztályos csapatok költségeinek fedezete biztosított legyen.

2017-11-15 14:52
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

szertáros, takarító

Kategória

Képesítés

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Egyéb

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

80

12

32 722 Ft

6 921 Ft

475 716 Ft

80

12

32 722 Ft

6 921 Ft

475 716 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
236 663 Ft

2017-11-15 14:52

Ell. szerv. fiz. díj
2 391 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
239 053 Ft

Önrész (Ft)
239 053 Ft

Elszámolandó összeg
475 716 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
478 107 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírógép

db

1

180 000 Ft

180 000 Ft

Pályakarbantartó gép

talajlazító

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűkasza

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft
1 080 000 Ft

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

Indoklás

kiegészítők, tartozékok

Vontatható permetezőgép, amely a korábban vásárolt fűnyírótraktorunkhoz kapcsolható. A pálya tápanyag utánpótlását szeretnénk megoldani az
eszközzel.

fűnyírógép

Benzinmotoros kézi fűnyírógép, amellyel azokat a területeket szeretnénk gondozni, ahová a fűnyírótraktor fizikailag nem fér oda (pl. kapufák
környéke, stb.)

talajlazító

Fűnyíró traktorral vontatható talajlazító, gyepszellőztető adapter, amely a fű megfelelő növekedését szolgálja.

fűkasza

Benzinmotoros fűkasza, amellyel a pálya körüli zöldfelületeket gondoznánk.

kiegészítők, tartozékok

Fűnyíró traktorral vontatható fűgyűjtő seprű, amellyel a levágott füvet lehet összeszedni a pályáról.

számítógép, laptop

Az egyesület elektronikus ügyintézéséhez, jegyzőkönyvek, kérelmek, stb. beküldéséhez szükséges laptop.

nyomtató

Az egyesület nyomtatott alapon benyújtandó ügyintézéséhez, szkeneléshez szükséges eszköz.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
749 055 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
7 722 Ft

Közreműködői díj
15 429 Ft

Teljes támogatás (Ft)
772 206 Ft

Önrész (Ft)
330 945 Ft

Elszámolandó összeg
1 095 429 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 103 151 Ft

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

2017-11-15 14:52

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya felújítása

2018-07-02

2018-07-23

2018-08-24

3 152 140 Ft

Környezetrendezés

környezetrendezés

2018-03-19

2018-04-02

2018-04-06

2 514 600 Ft

Pálya-infrastr. bőv.

egyéb

2018-08-06

2018-08-24

2018-08-30

2 269 614 Ft
7 936 354 Ft

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

Indoklás

élőfüves nagypálya felújítása

A sporttelep megépítése óta, több mint 50 éve az egyesület egyetlen nagyméretű élőfüves labdarúgópályával rendelkezik. A 2016/17-es SFP keretén
belül várhatóan megépül egy 90 x 60 m-es edzőpálya, amely az említett centerpályát némileg tehermentesíteni fogja. A centerpálya nagy
leterheltsége miatt azonban felújításra szorul, ezekre az állagjavító munkákra pályázunk a jelen SFP keretében.

környezetrendezés

A sporttelep lelátója egy kb. 1800 m3-es földhalmon fekszik. A földhalom az évek alatt mozgásnak indult, így a rajta található betonelemek
letöredeztek, elmozdultak, a betonvasak kiállnak, így a lelátó balesetveszélyessé vált. A lelátó felújításának első ütemében a jelen SFP keretén belül a
lelátón található betonelemek bontását és a földhalom helyben deponálását szeretnénk megoldani gépi erővel, hogy a rendezett terület egy
könnyűszerkezetes lelátónak helyet adhasson a későbbiek során.

egyéb

A sporttelep jelenlegi kiszolgáló épülete elérte a kapacitásának határát. Jelenleg minden öltözőnk, irodánk és raktárhelyiségünk elérte a
kihasználtságának maximális szintjét, ezért egy olyan új többfunkciós konténer megvásárlására pályázunk a jelen SFP keretén belül, amely
öltözőrészt, vizesblokkot és egy kis raktárhelyiséget is tartalmaz. Mivel a sporttelep idén egy 42x22 méretű műfüves labdarúgó pályával is bővül, ez az
új konténer ennek a pályának az igényeit is ki tudná elégíteni, jelentős rezsiköltséget megtakarítva ezzel egyesületünknek.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p.

8154
Polgárdi
Bocskai
39

Polgárdi, 530. hrsz

Pályaméret

106x68

Egyéb

Környezetrendezés

környezetrendezés

Egyéb

8154
Polgárdi
Bocskai
39

Polgárdi, 530. hrsz

Nem
releváns

1800

Egyéb

Pálya-infrastr. bőv.

egyéb

Egyéb

8154
Polgárdi
Bocskai
39

Polgárdi, 530. hrsz

Nem
releváns

14,77

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

5 504 452 Ft

56 744 Ft

113 242 Ft

5 674 438 Ft

2 431 902 Ft

8 049 596 Ft

8 106 340 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-11-15 14:52
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

Polgárdi VSE U9 U9

10

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U9

Polgárdi VSE U9 II U9

9

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

Polgárdi VSE U7 U7

8

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

POLGÁRDI U19

18

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

POLGÁRDI U16

17

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

Polgárdi VSE U13 U13

10

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Polgárdi VSE U11 U11

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U14

Csapat neve
POLGÁRDI U14

Létszám
11

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Egyéb bajnokság

Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

2100672

Kocsis Márk

Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club

2016-02-02

15%

3062315

Kuti Ferenc

Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club

2016-02-02

15%

2141022

Rétfalvi Csaba Mátyás

Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club

2016-02-18

15%

3058402

Csizmadia Botond

Fehérvár FC Kft.

2017-02-14

15%

2017-11-15 14:52
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2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve

Létszám

POLGÁRDI VSE U16

18

Csapat szintje 16/17
Női UP torna

Csapat szintje 17/18
Női UP bajnokság

Megjegyzés

Státusz

A csapat visszalépett.

Inaktív

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-15 14:52
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2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-15 14:52

Versenyző neve
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2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-15 14:52

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

2017-11-15 14:52

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

edzőlabda 5-ös méret (Egyedi)

db

40

5 236 Ft

209 440 Ft

Sporteszköz

edzőlabda 4-es méret (Egyedi)

db

35

4 581 Ft

160 335 Ft

Sporteszköz

összecsukható mini kapu (120x70 cm) (Egyedi)

pár

2

13 089 Ft

26 178 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

2

69 371 Ft

138 742 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

6 872 Ft

13 744 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

2

14 398 Ft

28 796 Ft

Sporteszköz

bója

db

20

438 Ft

8 760 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

1 243 Ft

24 860 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

6

3 927 Ft

23 562 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

5

13 089 Ft

65 445 Ft

Sporteszköz

célzóháló (Egyedi)

db

2

19 633 Ft

39 266 Ft

Sporteszköz

szögletzászló

szett

1

9 817 Ft

9 817 Ft

Sporteszköz

fékezőernyő

db

6

3 272 Ft

19 632 Ft

Sportfelszerelés

mérközésgarnitúra

szett

42

5 890 Ft

247 380 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

60

2 618 Ft

157 080 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

szett

60

11 126 Ft

667 560 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

40

1 309 Ft

52 360 Ft

Sportfelszerelés

kapusfelszerelés

szett

5

7 199 Ft

35 995 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

4 581 Ft

22 905 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

db

30

1 440 Ft

43 200 Ft

Sportfelszerelés

kulacstartó

db

5

2 618 Ft

13 090 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

87

3 272 Ft

284 664 Ft

Sporteszköz

edzőlabda 3-mas méret (Egyedi)

db

20

3 927 Ft

78 540 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

fagyasztó spray (Egyedi)

db

20

982 Ft

19 640 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

20

654 Ft

13 080 Ft

Gyógyszer

izomlazító

db

10

654 Ft

6 540 Ft

Gyógyszer

kineziológiai tapasz

tekercs

10

2 291 Ft

22 910 Ft

Vitamin

izotóniás ital

liter

20

2 618 Ft

52 360 Ft

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

Kategória

Általános Iskola Tornacsarnok

Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)
3 927 Ft

Igénybevett órák száma / hó
40

Hónapok száma
5

Bérleti díj összesen (Ft)
785 400 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése
Általános Iskola
Tornacsarnok

2017-11-15 14:52

Indoklás
A csapataink téli felkészülését az általános iskola tornacsarnokában tudjuk megoldani. Az intézmény a KLIK fenntartásába került, így bérleti díjat kell fizetnie az
egyesületnek a használatért.
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Beszerzés alatt

EKHO

80

12

54 973 Ft

10 995 Ft

791 611 Ft

Edző

TANC1300-00081

EKHO

80

12

54 973 Ft

10 995 Ft

791 611 Ft

Edző

227

EKHO

80

12

54 973 Ft

10 995 Ft

791 611 Ft

Edző

TANC1427-01209

EKHO

80

12

54 973 Ft

10 995 Ft

791 611 Ft

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1300-00081

MLSZ Grassroots C

U11

3

15

TANC1300-00081

MLSZ Grassroots C

U13

3

10

227

UEFA A

U16

4

17

TANC1427-01209

MLSZ Grassroots C

U19

4

18

TANC1427-01209

MLSZ Grassroots C

U14

3

11

Beszerzés alatt

UEFA B

U7

3

8

Beszerzés alatt

UEFA B

U9

3

19

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 371 351 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

114 530 Ft

Személyszállítási költségek

1 452 870 Ft

Nevezési költségek

26 178 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

98 167 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

785 400 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

916 224 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 166 445 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 931 165 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
8 013 275 Ft

2017-11-15 14:52

Ell. szerv. fiz. díj
82 610 Ft

Közreműködői díj
165 127 Ft

Teljes támogatás (Ft)
8 261 012 Ft

Önrész (Ft)
917 890 Ft

Elszámolandó összeg
9 096 292 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
9 178 902 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

MLSZ Grassroots "C"

2

85 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam

1

160 000 Ft

Sportmenedzser alap

1

190 500 Ft

Coerver® Intro

5

45 000 Ft
480 500 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
239 043 Ft

2017-11-15 14:52

Ell. szerv. fiz. díj
2 415 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
241 457 Ft

Önrész (Ft)
241 457 Ft

Elszámolandó összeg
480 500 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
482 915 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2017-11-15 14:52

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 429 Ft

15 444 Ft

7 722 Ft

23 151 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

113 242 Ft

113 492 Ft

56 744 Ft

169 986 Ft

Utánpótlás-nevelés

165 127 Ft

165 222 Ft

82 610 Ft

247 737 Ft

Összesen

293 798 Ft

440 875 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködő feladata a sportfejlesztési program tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) jogcímre vonatkozó részeinek megírása, a megvalósítás nyomon követése, a
támogatás felhasználása során felmerülő adatszolgáltatások, dokumentációk elkészítése, beküldése, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentáció
elkészítése és beküldése a jóváhagyó szervezet részére.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A közreműködő feladata a sportfejlesztési program tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcímre vonatkozó részeinek megírása, a megvalósítás nyomon követése, a
támogatás felhasználása során felmerülő adatszolgáltatások, dokumentációk elkészítése, beküldése, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentáció
elkészítése és beküldése a jóváhagyó szervezet részére.

Utánpótlásnevelés

A közreműködő feladata a sportfejlesztési program utánpótlás-nevelés jogcímre vonatkozó részeinek megírása, a megvalósítás nyomon követése, a támogatás
felhasználása során felmerülő adatszolgáltatások, dokumentációk elkészítése, beküldése, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentáció elkészítése
és beküldése a jóváhagyó szervezet részére.

2017-11-15 14:52
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Polgárdi, 2017. 11. 15.

2017-11-15 14:52
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kinizsi Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Polgárdi, 2017. 11. 15.

2017-11-15 14:52
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kinizsi Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Polgárdi Városi Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Polgárdi Városi Sportegyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Polgárdi, 2017. 11. 15.

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

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

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 15:34:32
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 15:37:43
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:
2017-04-26 15:34:45
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 15:22:34
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 15:14:03

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-11-04 14:16:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 15:39:31
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 14:06:56
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-11-04 14:16:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 14:21:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 13:37:28
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 13:54:30
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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-11-06 09:17:41
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 15
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 14:57:55

Kelt: Polgárdi, 2017. 11. 15.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

6

20%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

6

20%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

135

152

13%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

18

20

11%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

17

19

12%

U15

fő

0

0

0%

U13

21

23

10%

U11-U9-U7

42

46

10%

Egyéb indikátorok

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

236 663 Ft

2 391 Ft

0 Ft

239 053 Ft

239 053 Ft

475 716 Ft

478 107 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 253 507 Ft

64 466 Ft

128 671 Ft

6 446 644 Ft

2 762 847 Ft

9 145 025 Ft

9 209 491 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

749 055 Ft

7 722 Ft

15 429 Ft

772 206 Ft

330 945 Ft

1 095 429 Ft

1 103 151 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 504 452 Ft

56 744 Ft

113 242 Ft

5 674 438 Ft

2 431 902 Ft

8 049 596 Ft

8 106 340 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 013 275 Ft

82 610 Ft

165 127 Ft

8 261 012 Ft

917 890 Ft

9 096 292 Ft

9 178 902 Ft

Képzés

239 043 Ft

2 415 Ft

0 Ft

241 457 Ft

241 457 Ft

480 500 Ft

482 915 Ft

- ebből általános képzés

239 043 Ft

2 415 Ft

0 Ft

241 457 Ft

241 457 Ft

480 500 Ft

482 915 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

14 742 487 Ft

151 882 Ft

293 798 Ft

15 188 166 Ft

4 161 247 Ft

19 197 533 Ft

19 349 414 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (38 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a
támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi_cimpeldany_kinizsi_gabor_p_1493213863.pdf (Szerkesztés alatt, 489 Kb, 2017-04-26 15:37:43) 2b3e58cc7fdeff91c948261854dca177c368c101420d19cbcb339d419dcb8121
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
beruhazas_finanszirozasi_terve_cent_1493552226.pdf (Szerkesztés alatt, 344 Kb, 2017-04-30 13:37:06) 8c4188347a5e707ce14d2f8d13c7fe6a4640476310f4685195e830bb170d3312
beruhazas_finanszirozasi_terve_kont_1493552236.pdf (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2017-04-30 13:37:16) c270c7528210cb195600ad22c9986a68a7bd4b4f4dcee963fe322be65ae36424
beruhazas_finanszirozasi_terve_lela_1493552248.pdf (Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2017-04-30 13:37:28) 827b784df5d488e638d13c5573283acaa786b6f6ba10fac63ee5eb2378f319e3
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
varhato_kihaszn_haszn_centerpalya_f_1493553251.pdf (Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2017-04-30 13:54:11) 2b1b631fb2712a59b1717a9fc4aea078c9f4b2dab8066f3fa70ee75fb16d1dbc
varhato_kihaszn_haszn_kontener_tele_1493553260.pdf (Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2017-04-30 13:54:20) f5b891752705ad22f4c565275571aa8b3e33c5ad0beea6dd4f602ccb35377844
varhato_kihaszn_haszn_lelato_bontas_1493553270.pdf (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2017-04-30 13:54:30) 67c9d9f95389b3c6cb82fa4e4a2b43ae7af09457107647724e072e89875a14ac
Egyéb dokumentumok
tehetsegbonusz_adatok_polgardivse_2_1509801391.pdf (Hiánypótlás melléklet, 191 Kb, 2017-11-04 14:16:31) 3c3ae8945e550c1e951f9bf0fcf8adc0bf7790ae8061fa4f68b2013342361f7c
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat20170430150630_alai_1493558043.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 15:14:03) db5be1755b9c6eb023e349248872703f440b579ee4d4dfc5258fb145728d99cb
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_polgardivse_20170426_1493213672.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 15:34:32) 749faf7b015021855d042432f670b51763d42fd28600296d8d5456620e793db6
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig_szolg_dij_befizetes_be_sfp_17494_1493558554.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2017-04-30 15:22:34) 72624c114f5f80a61d08f24126cb76c005a96132760612afc0073d5190a7a92b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
adoigazolas_polgardivse_201704_1493213685.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-26 15:34:45) 35306bdbbc559593e69d8e601e451a686848f26b44bd408ca7426e7651cc4568
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_engedelyek_polgardivse_1493468481.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2017-04-29 14:21:21) 14c62a40867a5b3dab60a630492ed4fc6b25e6d15f537b988c4f11f71edb272e
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
ures_1504511330.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-09-04 09:48:50) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
hatosagi_biz_nem_ep_eng_tevekenyseg_1509801343.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-11-04 14:15:43)
f4581d6a77974b19e276432b8b28438d9149afb80f806d4a31a9401a8d9c0140
nyilatkozat_nem_epitesengedely-kote_1509801369.pdf (Hiánypótlás melléklet, 220 Kb, 2017-11-04 14:16:09) cacce7ae29b8a96dad5d53698fd1b18ea9bba2fa517c90e09c62d67f81aa1e67
nyilatkozat_nem_epites_eng_koteles__1493468495.pdf (Szerkesztés alatt, 267 Kb, 2017-04-29 14:21:35) d52ff4d98bf2b61419c84edbe9cb7057f06f043c906a668c5e92d7070f696a4a
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
sportpalya_hasznalati_megallapodas__1493213971.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2017-04-26 15:39:31) a7cc689b98254c3a313c1bcd37fa1c5746a62bfa880108d8429359f2ad698385
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoni_lap_530hrsz_polgardivse_1493467616.pdf (Szerkesztés alatt, 479 Kb, 2017-04-29 14:06:56) c813241167d7010f04dc11da900853fff348da11777f22cd8e01c06ad9a143a5
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat_utazomelegito_2017_1509956261.pdf (Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2017-11-06 09:17:41) 2626be3d64e205e8f455fe492cd5749546264ae4f6c25439350b8d80997dbf5f
koltsegterv_elofuves_nagypalya_felu_1493469358.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-29 14:35:58) df7590b4d42444ab0c455335978fbc1cab1aa4388a7dd2afc0ca5554e81a210a
koltsegterv_kornyezetrendezes_lelat_1493470013.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2017-04-29 14:46:53) 38da45e3d436be5d48b98167ec8d39e39d1d73e08f95617dea22af093530bb18
koltsegterv_kontener_1493470581.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2017-04-29 14:56:21) 758d7163dbdd83de05e19e23821081ef701b4e91ef9763e0d773a323ff35ebce
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
nikoncoolpixl340digitalisfenyke_1493467684.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2017-04-29 14:08:04) 1f3705981e444b9028da0b3f2459355fa7824faad66a051bf341f447f500a318
aceraspiree5-575g-51pznotebook_1493467695.pdf (Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2017-04-29 14:08:15) 56e5375a322c16f8cbf48b51f60e9c80cecfafefeccc26a929f2e6d3f9e6454b
epsonl655tintasugarasnyomtato_1493467703.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2017-04-29 14:08:23) 1aa3f6c1d32ac40262dede94ecdaf2d501d8094c914deb92cddd5e44c8c17ec5
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