
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Holler UFC

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18867655-1-17

Bankszámlaszám  70600016-11098072-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7020  Város  Dunaföldvár

Közterület neve  Liszt Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7020  Város  Dunaföldvár

Közterület neve  Liszt Ferenc  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 30 731 38 84  Fax  -

Honlap  http://www.hollerufc.hu/  E-mail cím  ferencholler@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Holler Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 731 38 84  E-mail cím  ferencholler@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cziráki Tamás +36 30 825 96 75 tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Tornacsarnok Önkormányzat Önkormányzat 10 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2007-11-05

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2007-11-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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
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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 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 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)

26 551 536 Ft 531 031 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

14 300 306 Ft 286 006 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 13 000 116 Ft 260 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 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:

Sportegyesületünk jelenleg a Bács megyei I. osztályban szerepel, mérkőzéseit a Dunavecse városi sportcsarnokban játssza. Ugyanitt kerülnek megrendezésre a
csapat edzései is, heti két alkalommal. 25 utánpótlás korú, igazolt játékossal is rendelkezünk, akik eddig a felnőtt csapat keretét erősítették, de a következő szezontól
tervezzük külön junior bajnokságban való indításukat. A TAO lehetőségeit kihasználva tudunk fiatal sportolóink számára sportfelszereléseket biztosítani, valamint a
dunavecsei önkormányzatnak fizetendő pályabérleti díj UP-ra eső részét is kevés önerővel biztosítani tudjuk. A 2014/15-ös évadban pedig már a Holler UFC keretei
között folytattuk a versenyzés a férfi szakosztály keretei között. Dunaföldváron egyedülálló módon a 2014/15-ös évadtól már női kézilabda szakosztályunk is indít
csapatokat. 

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

A Dunaföldvári sportolók és sportolni vágyók, valamint diákok számára jelenleg nem áll rendelkezésre olyan korszerű sportcsarnok, amely a mai kor
követelményeinek megfelelő sportolási lehetőséget és a különböző sportágak számára versenyek megrendezését biztosítaná. A hazai versenyeket és csapatok
mérkőzéseit csak a vonzáskörzetben fellelhető sportcsarnokokban tudják megrendezni. Ez a helyzet nem csak a csapatoknak (sportolóknak), hanem a néző-
közönségnek sem megfelelő. Ezen próbálna változtatni a Holler Nevelési és Felnőtt Club azzal, hogy egy elsősorban a kézilabda kiszolgálására, de ezen felül több
sportág számára és az iskolai testnevelési foglalkozások megtartásához is alkalmas, kb. 300 férőhelyes, lelátóval rendelkező sportcsarnokot építsen. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A multifunkciós csarnok építését 2016. januárjában kívánjuk megkezdeni, és 2017. végére szeretnénk átadni. Ehhez kapcsolódóan az építés ideje alatt be kívánjuk
szerezni a csarnokban létesülő kondicionáló terembe szükséges gépeket, felszereléseket. Mivel azonban Dunaföldváron jelenleg sincs megfelelő infrastruktúra, ezért
az iskola tornaterme mellett lévő, nyitott aszfaltos kézilabda pálya felületét kívánjuk korszerűbb burkolatra cserélni, hogy a hirtelen fellépő nagy edzésigényeket ki
tudjuk elégíteni, és az átmeneti időben a kézilabdázás feltételeit meg tudjuk teremteni. A csarnoképítés tervezési költségét külön sorra tettük a pályázatban, így jól
elkülöníthető attól, és a komplett tervanyag elkészítésének finanszírozását is megkönnyíti. 

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

A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiájához igazodva a tömegesítést és a létesítmény fejlesztést tűztük ki célul a korábban a Dunaföldvári VKC keretei között
versenyző kézilabdázókra építve, a női szakosztállyal kibővülve. 2014/15 előtti időszakban az MKSZ felé nem nyújtottunk be még pályázatot, de a labdarúgó
szakosztályunk már a legelső évadtól folyamatos fejlesztésekkel részesedik utánpótlás szinten a TAO lehetőségeiből. 

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

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait tekintve igen jelentős. Az utánpótlás nevelés közvetlen és közvetett
hatással van az adott térség foglalkoztatására. A támogatás közvetlen társadalmi, gazdasági hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása
kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. A fiatalok versenyeire településünkre érkezők, az ő, illetve ellenfeleik szurkolói
mind fogyasztást generálnak, ezáltal pozitív hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra. A Holler UFC célkitűzésének megfelelően sportfejlesztési programunk hatása igen
széles társadalmi réteget érinthet. Az óvodáskorú gyerekektől kezdődően, az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges
életmód szemléletének szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Egyesületünk által megvalósított rendszeres sportolási lehetőség a városunkban és a környező
településen élő és tanuló gyermeklétszám nem elhanyagolható részének ad napi értelmes és hasznos elfoglaltságot, a versenyzéssel sikerélményt, felnőtté
válásukhoz hasznos tudást, nem egyszer életcélt. A komoly sportolást folytató fiatalok szűkebb- és tágabb korosztályi közösségüknek példát mutató, a
kisközösségeket vezető-, azok életét pozitív irányban befolyásoló egyéniségek. A sportban szerzett kitartás, sikerorientáltság, csapatszellem és magasabb fokú
kudarctűrés kimutatottan jó hatással van a rendszeresen sportoló fiatalok tanulmányaira, későbbi munkavégzésükre. Nem elhanyagolható szempont továbbá
sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás 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 - 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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök Laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai eszközök Nyomtató db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés sportfelszerelési csomag csom 30 60 000 Ft 1 800 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Autóbusz 18 2 fő db 1 20 486 370
Ft

20 486 370 Ft

Személyszállítási
eszközök

Autóbusz 18 2 fő db 1 14 547 850
Ft

14 547 850 Ft

37 134 220 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop Adminisztratív feladatok ellátása érdekében szükséges

Nyomtató Adminisztratív feladatok ellátása érdekében szükséges

sportfelszerelési csomag Sportfelszerelési egységcsomag vásárlása a felnőtt csapatunk számára

Autóbusz 18 2 fő Személyszállítási költségeink további igen jelentős csökkentését érhetnénk el újabb két 18+2 fős autóbusz vásárlásával.

Autóbusz 18 2 fő Személyszállítási költségeink további igen jelentős csökkentését érhetnénk el újabb két 18+2 fős autóbusz vásárlásával.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

25 754 990 Ft 265 515 Ft 531 031 Ft 26 551 536 Ft 11 379 230 Ft 37 665 251 Ft 37 930 766 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Multifunkciós sportcsarnok tervezési díja 2016-07-01 2016-09-30 2016-09-30 20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Multifunkciós sportcsarnok
tervezési díja

7020
Dunaföldvár
beépítetlen terület
-

4135/3 A multifunkciós csarnok végső fázisáig (használatba vételi engedély)
szu ̈kséges összes tervezési díjat foglalja magában

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

Nem

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 13 871 297 Ft 143 003 Ft 286 006 Ft 14 300 306 Ft 6 128 703
Ft

20 286 006 Ft 20 429 009 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 22 0 2 Országos

U8 0 0 0 Nincs

U9 12 0 1 Országos

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U13 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 18 0 1 Országos

Junior 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 52 0 4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés sportfelszerelési csomag csom 60 59 891 Ft 3 593 460 Ft

Sporteszköz labda db 60 14 973 Ft 898 380 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer bemelegítő spray db 5 1 996 Ft 9 980 Ft

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

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Tornacsarnok Serdülő/ifjúsági,
U7, U9

3 993 Ft 50 10 500 1 996 500 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Rósa Katalin Technikai vezető EKHO 4 10 34 936 Ft 6 987 Ft 419 232 Ft

Orova Tamás Edző EKHO 8 10 124 773 Ft 24 955 Ft 1 497 276 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Rósa Katalin 1970-04-30 Nem rel. Serdülő/ifjúsági, U7, U9

Orova Tamás 1970-10-22 D Serdülő/ifjúsági, U7, U9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 491 840 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 9 980 Ft

Személyszállítási költségek 3 493 647 Ft

Nevezési költségek 49 909 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 49 909 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 49 909 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 996 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 996 370 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 916 508 Ft

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

Összesen 14 054 572 Ft
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2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

12 610 115 Ft 130 001 Ft 260 000 Ft 13 000 116 Ft 1 444 457 Ft 14 314 572 Ft 14 444 573 Ft
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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
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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
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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)

531 031 Ft 531 031 Ft 265 515 Ft 796 546 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 286 006 Ft 286 006 Ft 143 003 Ft 429 009 Ft

Utánpótlás-nevelés 260 000 Ft 260 002 Ft 130 001 Ft 390 001 Ft

Összesen 1 077 037 Ft  1 615 557 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmeru ̈lő közreműködői költségek támogatására

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmeru ̈lő közreműködői költségek támogatására

Utánpótlás-
nevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szu ̈kséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmeru ̈lő közreműködői költségek támogatására
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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: Dunaföldvár, 2017. 04. 24.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Holler Ferenc (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 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: Dunaföldvár, 2017. 04. 24.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 22:17:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 22:17:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:29:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:34:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-03-08 12:49:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 00:00:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-07-21 11:04:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 00:00:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 00:00:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 00:00:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 00:00:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:51:27

Mellékletek

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:51:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:52:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:53:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:53:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:38:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 37
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:35:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 00:01:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:47:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:39:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-12-08 23:50:30

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Dunaföldvár, 2017. 04. 24.

be/SFPHPM01-04453/2016/MKSZ

2017-04-24 11:37 18 / 23



Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő - 0 0 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő - 0 0 0%

Edzőtáborok száma db - 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db - 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 - 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%

- - - 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%

Egyéb indikátorok

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 39 626 287 Ft 408 518 Ft 817 037 Ft 40 851 842 Ft 17 507 933 Ft 57 951 257 Ft 58 359 775 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

25 754 990 Ft 265 515 Ft 531 031 Ft 26 551 536 Ft 11 379 230 Ft 37 665 251 Ft 37 930 766 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

13 871 297 Ft 143 003 Ft 286 006 Ft 14 300 306 Ft 6 128 703 Ft 20 286 006 Ft 20 429 009 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 610 115 Ft 130 001 Ft 260 000 Ft 13 000 116 Ft 1 444 457 Ft 14 314 572 Ft 14 444 573 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 52 236 402 Ft 538 519 Ft 1 077 037 Ft 53 851 958 Ft 18 952 390 Ft 72 265 829 Ft 72 804 348 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (92 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)

alairasminta001_1462220261.jpg (Szerkesztés alatt, 705 Kb, 2016-05-02 22:17:41) 2e0e5e865d5a7f0d6dfd99507dfa11c05a9210c1ba5f97696741145776bae6b5

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

holler-klikszerzodes_1469091864.pdf (Kér. kieg. szerk., 954 Kb, 2016-07-21 11:04:24)
1f5465a49ceaab73bea4cfdae7290eeb56792e3e09ba45382cfaab9d25d10b2a

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

kiadasok-bevetelek_2016_holler_1481236938.pdf (Hiánypótlás melléklet, 38 Kb, 2016-12-08 23:42:18)
356e6f73e3261ec712509e15c4d8dbc6f12b77aa460083c5a30c3e501cc3d9d8

holler-klikszerzodes_1481237430.pdf (Hiánypótlás melléklet, 954 Kb, 2016-12-08 23:50:30)
1f5465a49ceaab73bea4cfdae7290eeb56792e3e09ba45382cfaab9d25d10b2a

dunafoldvar_fo400_1462220381.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-05-02 22:19:41) 47cb89aedb8e052aa6c1d0645995858ee862db5ffffd28f2e46f3eed25670cf7

kiadasok-bevetelek_2016_holler_1469092184.pdf (Kér. kieg. szerk., 38 Kb, 2016-07-21 11:09:44)
356e6f73e3261ec712509e15c4d8dbc6f12b77aa460083c5a30c3e501cc3d9d8

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

tam.szandeknyilatkozat_holle_1481236458.pdf (Hiánypótlás melléklet, 325 Kb, 2016-12-08 23:34:18)
e7d2eccd8323c6dd82bd79ee453a2765816a84dc1958b8d693637b42b49446ad

skm_22716102622030_1481236458.pdf (Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, 2016-12-08 23:34:18)
2f9041eb1a5ca69c38f91fcfd01c6d1c5a15d0fb758e9469631e29acad763892

dunafoldvar_reszletes_400_es_pu_ute_1481236701.xls (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2016-12-08 23:38:21)
e6c3af2918406780748795b9d8270b40e2bc6d0f9a096f7fd4bea5a8654d6f6b

kerelem_taoszandeknyilatkoza_1481238095.pdf (Hiánypótlás melléklet, 22 Kb, 2016-12-09 00:01:35)
ce364174ecd667d31f3d119046964bac6c6547ae220412aa48c8ce60336c5663

dunafoldvar_fo400_1462220364.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-05-02 22:19:24) 47cb89aedb8e052aa6c1d0645995858ee862db5ffffd28f2e46f3eed25670cf7

hollerunfcsportcsarnokberuhaza_1469092163.docx (Kér. kieg. szerk., 105 Kb, 2016-07-21 11:09:23)
4fd36dd790d4d75c2c5e81134a86a6e39b1c48eec9b3c5ba15c9ceb71550a43e

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

holler_kihasznaltsag_terembeosz_1481236786.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2016-12-08 23:39:46)
2ee552ef61c23bb655ffac92dde473e442026c0aac2e0c633677bcc64c48a75f

dunafoldvar_fo400_1462220374.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-05-02 22:19:34) 47cb89aedb8e052aa6c1d0645995858ee862db5ffffd28f2e46f3eed25670cf7

holler_kihasznaltsag_terembeosz_1469092254.xlsx (Kér. kieg. szerk., 27 Kb, 2016-07-21 11:10:54)
2ee552ef61c23bb655ffac92dde473e442026c0aac2e0c633677bcc64c48a75f

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

kerelem_taoszandeknyilatkoza_1481237241.pdf (Hiánypótlás melléklet, 22 Kb, 2016-12-08 23:47:21)
ce364174ecd667d31f3d119046964bac6c6547ae220412aa48c8ce60336c5663

dunafoldvar_fo400_1462220369.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-05-02 22:19:29) 47cb89aedb8e052aa6c1d0645995858ee862db5ffffd28f2e46f3eed25670cf7

kiadasok-bevetelek_2016_holler_1469092175.pdf (Kér. kieg. szerk., 38 Kb, 2016-07-21 11:09:35)
356e6f73e3261ec712509e15c4d8dbc6f12b77aa460083c5a30c3e501cc3d9d8

Egyéb dokumentumok

newdoc6_1481639966.pdf (Kér. kieg. szerk., 426 Kb, 2016-12-13 15:39:26) 153815a0e57ad4aaec141f9e0b989aff34187a6be9e1f74c356c8113e819590b

up-szjmodositas_1481639966.xlsx (Kér. kieg. szerk., 35 Kb, 2016-12-13 15:39:26) 2c6f1849f3dfc2cd372b90388e2daa5a76e252e0a1c0b95a339558c1062919f7

kerelem_csarnok_mksz_20170306_holle_1488973784.pdf (Kér. kieg. szerk., 384 Kb, 2017-03-08 12:49:44)
bfc34ffb9e97c95fa5dbaca2834f5d126f5d1c80d9a677303fbb6addd8196acc

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

hollerunfc_1462220233.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-05-02 22:17:13) 432d838907cfe7938b6438bde6b3f42dec1a5f750d9ab427fa3d3ef87f0d0dcc

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

skm_22716092417160_1481236479.pdf (Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2016-12-08 23:34:39)
99efdc95b5fc66971853ec0410a946e1d7db9ecb090f9099eff27433529b51ff

hollerunfc_1462220246.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-05-02 22:17:26) 432d838907cfe7938b6438bde6b3f42dec1a5f750d9ab427fa3d3ef87f0d0dcc

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

hollerufc_nullas_201611_1481236164.pdf (Hiánypótlás melléklet, 59 Kb, 2016-12-08 23:29:24)
5c3591ee9e32f62c5b3c68e4a915d25922c479813628819803138c262f5620b4

hollerunfc_1462220240.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-05-02 22:17:20) 432d838907cfe7938b6438bde6b3f42dec1a5f750d9ab427fa3d3ef87f0d0dcc

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

hianypotlasravalaszlevel_1481238037.pdf (Hiánypótlás melléklet, 23 Kb, 2016-12-09 00:00:37)
be897f9d8ec97013a233d706d52d42c1cd9b3e0285e154556227d530dc0a0248
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Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

hianypotlasravalaszlevel_1481238040.pdf (Hiánypótlás melléklet, 23 Kb, 2016-12-09 00:00:40)
be897f9d8ec97013a233d706d52d42c1cd9b3e0285e154556227d530dc0a0248

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

erdemi_dontes_1481237585.pdf (Hiánypótlás melléklet, 955 Kb, 2016-12-08 23:53:05)
6ddc2cb40773b1ca757b6d57b2f6964c9ade9aa8bcc32e2647d5b478fe85aeb1

hatarozat_jogerqre_emelese_1481237585.pdf (Hiánypótlás melléklet, 437 Kb, 2016-12-08 23:53:05)
e997fc1c2e4af3d1ec25a95cf9dffd843964812e61f4ce9d9638d23c1b6f3fb4

vasne_marti_20160406_155938_1462220336.pdf (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2016-05-02 22:18:56)
6d791fbd15cfde988283db3d62df3265c4fe0558806b4e8aec6cd246cb423be4

hatarozat_jogerqre_emelese_1469092110.pdf (Kér. kieg. szerk., 437 Kb, 2016-07-21 11:08:30)
e997fc1c2e4af3d1ec25a95cf9dffd843964812e61f4ce9d9638d23c1b6f3fb4

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

erdemi_dontes_1481237580.pdf (Hiánypótlás melléklet, 955 Kb, 2016-12-08 23:53:00)
6ddc2cb40773b1ca757b6d57b2f6964c9ade9aa8bcc32e2647d5b478fe85aeb1

hatarozat_jogerqre_emelese_1481237580.pdf (Hiánypótlás melléklet, 437 Kb, 2016-12-08 23:53:00)
e997fc1c2e4af3d1ec25a95cf9dffd843964812e61f4ce9d9638d23c1b6f3fb4

vasne_marti_20160406_155938_1462220330.pdf (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2016-05-02 22:18:50)
6d791fbd15cfde988283db3d62df3265c4fe0558806b4e8aec6cd246cb423be4

erdemi_dontes_1469092096.pdf (Kér. kieg. szerk., 955 Kb, 2016-07-21 11:08:16) 6ddc2cb40773b1ca757b6d57b2f6964c9ade9aa8bcc32e2647d5b478fe85aeb1

hatarozat_jogerqre_emelese_1469092101.pdf (Kér. kieg. szerk., 437 Kb, 2016-07-21 11:08:21)
e997fc1c2e4af3d1ec25a95cf9dffd843964812e61f4ce9d9638d23c1b6f3fb4

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

kthatarozat_1481237494.pdf (Hiánypótlás melléklet, 482 Kb, 2016-12-08 23:51:34)
9b9e019aeb9f8be137a4b1c8540ea61ac6d99ebb07b18184088fe0d62c626008

vasne_marti_20160406_155938_1462220319.pdf (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2016-05-02 22:18:39)
6d791fbd15cfde988283db3d62df3265c4fe0558806b4e8aec6cd246cb423be4

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

4135_3_1462220324_1481237556.jpg (Hiánypótlás melléklet, 193 Kb, 2016-12-08 23:52:36)
e129359c0c8f7fe18c66cf2de6adc60e4ad0fa865412c47de1ebfa8728830f81

4135_3_1462220324.jpg (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2016-05-02 22:18:44) e129359c0c8f7fe18c66cf2de6adc60e4ad0fa865412c47de1ebfa8728830f81

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

kthatarozat_1481237487.pdf (Hiánypótlás melléklet, 482 Kb, 2016-12-08 23:51:27)
9b9e019aeb9f8be137a4b1c8540ea61ac6d99ebb07b18184088fe0d62c626008

vasne_marti_20160406_155938_1462220313.pdf (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2016-05-02 22:18:33)
6d791fbd15cfde988283db3d62df3265c4fe0558806b4e8aec6cd246cb423be4

kthatarozat_1469091760.pdf (Kér. kieg. szerk., 482 Kb, 2016-07-21 11:02:40) 9b9e019aeb9f8be137a4b1c8540ea61ac6d99ebb07b18184088fe0d62c626008

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

hollerutanpotlasnevelesiesfe_1481236516.pdf (Hiánypótlás melléklet, 382 Kb, 2016-12-08 23:35:16)
0a78326f5e32ca39c2611e9412096633a0b04d5a2f2c2e93d319b2e4a331c930

pdf440_1481236516.pdf (Hiánypótlás melléklet, 627 Kb, 2016-12-08 23:35:16) cb21d83febf0ec3338ff2469592377d04a21656789f4406ec8b6bc2db5d0ec6d

ajanlatunfcfitnesz_1481236516.pdf (Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2016-12-08 23:35:16)
84dea7e702e5d0e019f5e13b9cb41bfd389455b69b1a8941dfcc27dc39f42228

dunafoldvar_reszletes_400_es_pu_ute_1481236691.xls (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2016-12-08 23:38:11)
e6c3af2918406780748795b9d8270b40e2bc6d0f9a096f7fd4bea5a8654d6f6b

dunafoldvar_fo400_1462220352.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-05-02 22:19:12) 47cb89aedb8e052aa6c1d0645995858ee862db5ffffd28f2e46f3eed25670cf7

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

profielliptikustrener_1481236537.pdf (Hiánypótlás melléklet, 102 Kb, 2016-12-08 23:35:37)
143937db9decb8a303923ac5b1bdc209c5247afb47aa920795eb99a254bf604c

profifelsoreszerosito_1481236537.pdf (Hiánypótlás melléklet, 74 Kb, 2016-12-08 23:35:37)
3679d32fb772909c0c278a419b7baf55630fb916926d9ca2a10ce63561949f5a

profifutopad_1481236537.pdf (Hiánypótlás melléklet, 85 Kb, 2016-12-08 23:35:37) 2c56134836702190d6c6a5f10bfdfa77fc80a1bb9baa5d5c6f38a214deb5640a

profilaberosito_1481236537.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-12-08 23:35:37) 50891fac55cfd9f183bd82df2906e4620f52ea8989ca2cd1cc4eb282103b573d

profimultifunkciosedzotorony_1481236537.pdf (Hiánypótlás melléklet, 90 Kb, 2016-12-08 23:35:37)
e95354bc1f9d48e3c49f5b06bff92b2446a561f21a6885d0ef0bd20de978314f

profiszobakerekpar_1481236538.pdf (Hiánypótlás melléklet, 72 Kb, 2016-12-08 23:35:38)
957163b6b584b5137132d2fec7c840ea897095cb47b12b607381326221ce9925

profivibraciostrener_1481236538.pdf (Hiánypótlás melléklet, 86 Kb, 2016-12-08 23:35:38)
f7dc167bdda6d34f447a3e55176fd018e55a600c7f7957173283866b69497723

dunafoldvar_fo400_1462220359.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-05-02 22:19:19) 47cb89aedb8e052aa6c1d0645995858ee862db5ffffd28f2e46f3eed25670cf7

e-05c-cmetszet_1469092274.pdf (Kér. kieg. szerk., 544 Kb, 2016-07-21 11:11:14) 2d0670a5adb37e2b909eec1f415ed67509712a393c738f2d2ee9afc992d7c334
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e-04b-bmetszet_1469092282.pdf (Kér. kieg. szerk., 537 Kb, 2016-07-21 11:11:22) dd2fa4feb3b68def8f6f7a82824c12ac8a8f6b66d67abcca6260435d7646fca4

e-03a-ametszet_1469092290.pdf (Kér. kieg. szerk., 536 Kb, 2016-07-21 11:11:30) f3d3603f6c20ba059036fa826782aa0a5eddd73395f9635603af6e5aa15ae22a
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