
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Dunaújvárosi Sárkányok SE

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

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  18279128-1-07

Bankszámlaszám  10400463-50526552-76891005

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2400  Helység  Dunaújváros

Út / utca  Frangepán utca  Házszám  100

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2400  Helység  Dunaújváros

Út / utca  Frangepán utca  Házszám  100

Telefon  +36 20 514 91 82  Fax  +36 20 514 91 82

Honlap  www.dragons.hu  E-mail cím  info@dragons.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Boda Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 514 91 82  E-mail cím  boda.gabor@dragons.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Boda Gábor +36 20 514 91 82 boda.gabor@dragons.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Széchenyi István Gimnázium Dunaújvárosi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 15 Felk. és versenyeztetés

Vasvári Pál Általános Iskola Dunaújvárosi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-11-25

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-01-21

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 1,7 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 3,9 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1,513 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 1,553 MFt 5,6 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,197 MFt 0,113 MFt

Összesen 1 MFt 3,263 MFt 13,313 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,054 MFt 1,035 MFt 3,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,847 MFt 1,5 MFt 0,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 1,389 MFt 5,36 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 4 MFt

Összesen 0,901 MFt 3,924 MFt 13,46 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,91 MFt 3,924 MFt 13,46 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 122 091 Ft 82 442 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 066 804 Ft 141 336 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 526 551 Ft 10 531 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Frangepán u. 100, a.sz.: 18279128-1-07) Foglalkozásaink fő céljai: • A kosárlabda
honosítása és népszerűsítése Dunaújvárosban • A dunaújvárosi iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, az iskolák sportolóinak támogatása • Utánpótláskorú
kosárlabdázók nevelése és fejlesztése, ezen belül: o a gyerekek egészséges életmódra való nevelése o a gyerekek kondícionális és koordinációs képességeinek
fejlesztése o a rendszeres mozgás megszerettetése játékos foglalkozásokkal o országos és megyei bajnokságokban való részvétel Egyesületünk közhasznú
minősítésű. Foglalkozásaink az egyesület keretein belül tartott edzéseken kívül kiterjednek az általános iskolákban tartott kosárlabda szakkörökre is, melyekkel
jótékonysági alapon szolgáljuk az iskolákat, valamint részt veszünk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett „Dobd a kosárba!” programban.
Ebben az évben a hangsúly a dunaújvárosi iskolákkal való jó kapcsolat kialakításán volt. Ennek eredménye, hogy ma már négy dunaújvárosi iskolával van
együttműködési megállapodásunk. Erőfeszítéseinknek köszönhetően versenyző játékosainkon kívül még több, mint 150 gyerekkel foglalkozunk az iskolákban,
akiknek jövőre szintén edzés-, illetve versenyzési lehetőséget szeretnénk kínálni. Jelenleg összesen több, mint 230 gyerekkel foglalkozunk heti szinten. Ez a tavalyi
90 gyerekhez képest elég erős növekedés. A gyerekek csoportjai jelen pillanatban: 1. az egyesület keretein belül tartott edzések U14/U16-os fiú korosztálynak: 14 fiú
2. az egyesület keretein belül tartott edzések U11-es (Kenguru) fiú és lány korosztálynak: 30 fiú és lány. Ez a korcsoport folyamatosan gyarapodik. 3. az Arany János
Általános Iskolában, akik a 2. pontban említett csoportban még nem szerepelnek: 48 fiú és lány 4. a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolában: 46 fiú és lány. 5. a Petőfi
Sándor Általános Iskolában: 68 fiú és lány. 6. a Dózsa György Általános Iskolában: 25 fiú ás lány. Keményen dolgozunk az önkormányzattal való jó kapcsolat
kialakításán. Szeretnénk elérni, hogy mérkőzéseinket a dunaújvárosi sportcsarnokban játszhassuk. Szintén tervünkben van ősztől egy dunaújvárosi NB II.-es csapat
indítása. Több teremidőre és támogatásra van szükségünk, hogy tovább növekedhessünk, s hogy a kosárlabdát tovább népszerűsíthessük. Biztosra mondható, hogy
Magyarországon ilyen iramú növekedést, mint a miénk, kevés egyesület képes felmutatni. 

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

A Vasvári Pál Általános Iskola fontos nekünk. Két évvel ezelőtt edzéseink többségét még ott tartottuk. A parketta rossz minősége miatt azonban már nem tudunk
annyit edzeni ott, mint amennyit szeretnénk. Szeretnénk segíteni TAO-s pályázatunkon keresztül felújítani a tornaterem padlózatát, hogy több teremlehetőségünk
legyen, és így több gyereket lehessünk képesek foglalkoztatni Dunaújvárosban. Jelentős sikernek mondhatnánk, ha az iskola 60 éves parkettájának felújítása a
Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület és az MKOSZ jóvoltából valósulhatna meg. A szakmai tartalom, önkormányzati hozzájárulás, árajánlat, projekt
terv, a sportfejlesztési programhoz mellékelt dokumentumok között találhatók. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projekt időtartama: 2015/2016 évad. 2015 augusztusában edzőtáboroztatás, felkészülés a szeptembertől induló szezonra. Szeptembertől júniusig edzések
szervezése, bajnokságokon való részvétel. Tevékenységünk több csoporttal bővül, és októberben indulunk már külön lány csoporttal is az országos gyermek
bajnokságban. Tavasszal újabb előkészítő csoportokat indítunk, 2016 júniusától pedig újabb edzőtáborokat szervezünk a gyerekeknek. A Vasvári Pál Általános Iskola
padlózatát 2015 augusztusában vagy 2016 júniusában újítjuk fel. Ez a közeljövőben történő tárgyalásoktól, illetve a támogatások utalásától függ. 

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

Egyesületünk célja a kosárlabda népszerűsítése, honosítása Dunaújvárosban, a kosárlabda szakkörök és egyéb, kosárlabdával kapcsolatos foglalkozások és
rendezvények rendszeresítése a dunaújvárosi iskolákban, a kiemelkedő tehetségek képzése és fejlesztése, a magyar kosárlabda sikereihez és fejlődéséhez való
hozzájárulás. Továbbá céljaink a kosárlabdázni vágyó gyerekekkel való magas színvonalú foglalkozások megvalósítása, jó minőségű felszerelésekkel, jól képzett,
fizetett szakemberek segítségével. Egyesületünk felépítésénél szükségesnek látjuk a megfelelő alapozást: alulról építeni, fiatalabb korosztályokkal kezdeni, hogy
felfelé haladva alaposan képzett, jó minőségű csapatokkal képviselhessük magunkat és városunkat a magyar fiú- és lánykosárlabdában egyaránt. Célunk évről-évre
a korosztályok bővítése, hogy a 2016/2017-es szezonra U11-től U18-ig a magyar kosárlabdában minden szinten képviselve legyünk. Egyesületünk sportfejlesztési
programjának megvalósítására szükségünk van támogatásra, hiszen Dunaújvárosban az emberek nagy része anyagi nehézségekkel küzd, havi díjakból lehetetlen a
csoportokat fenntartani. Tavalyi sportfejlesztési programunk céljait nemhogy elértük, jelentősen túlszárnyaltuk. Korábbi sportfejlesztési programunknak köszönhetően
az egyesületünk által foglalkoztatott gyerekek száma közel a háromszorosára nőtt, s ezt az eredményes munkát szeretnénk folytatni, a dunaújvárosi kosárlabdát
tovább bővíteni. Rohamos iramú növekedésünk eredménye, hogy a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület, bár fiatal, ennek ellenére szinte minden
dunaújvárosi általános iskolás tanuló ismeri, nagyon sokan szeretnének elkezdeni kosárlabdázni rendszeresen, szervezett formában. 

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

Sportfejlesztési programunk elsődleges célja, hogy a kosárlabdázás mindenkinek anyagilag megengedhető legyen, hogy a tagdíjakat minimálisra csökkenthessük,
ezeken kívül a gyerekeket és a szülőket semmilyen egyéb költség ne terhelje. Továbbá egyik fő célunk a gyerekek egészséges életmódra, rendszeres mozgásra való
nevelése, s reméljük, foglalkozásainkon keresztül megtanulnak egészségesen táplálkozni, a testüket karbantartani, s ezáltal egészségesebb gyerekek, majd később
felnőttek lesznek belőlük. Reméljük, hogy foglalkozásainkon keresztül ők is beleszeretnek a sportolásba, hogy a jövőben visszatérjenek e sportágra hobbi szinten
vagy akár szponzorként, edzőként, szurkolóként, és hogy a jövőben saját gyerekeikkel is megismertessék a kosárlabdát. Külön EMMI pályázatunkon keresztül ősztől
dunaújvárosi városi kosárlabda bajnokságot indítunk általános iskolás alsós tagozatosoknak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

TEF Vasvári Pál Ált. Isk. tornaterem parketta 2016-06-13 2016-06-30 2016-09-01 5 765 038 Ft

5 765 038 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Vasvári Pál Ált. Isk. tornaterem
parketta

2400
Dunaújváros
Petőfi liget
1-2.

162 A Vasvári tornatermi padlózata 60 éves, szakember kb. tízszer lett
csiszolva. A parketta csúszik, helyenként korhadt, hézagos, mozog. Ideje
kicserélni.

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

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

Nem

2015/16 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. 3 998 428 Ft 41 221 Ft 82 442 Ft 4 122 091 Ft 1 766 610
Ft

5 847 480 Ft 5 888 701 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 30 0 2 Országos

U12 30 0 2 Országos

U14 15 0 1 Országos

U16 15 0 1 Megyei

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 90 0 6
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 080 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 110 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 950 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 500 000 Ft

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

Összesen 7 640 000 Ft

2015/16 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)

6 854 800 Ft 70 668 Ft 141 336 Ft 7 066 804 Ft 785 200 Ft 7 781 336 Ft 7 852 004 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 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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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 250 000 Ft

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

160 800 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 158 460 Ft

Összesen 569 260 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

510 754 Ft 5 266 Ft 10 531 Ft 526 551 Ft 58 506 Ft 579 791 Ft 585 057 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 82 442 Ft 82 442 Ft 41 221 Ft 123 663 Ft

Utánpótlás-nevelés 141 336 Ft 141 336 Ft 70 668 Ft 212 004 Ft

Versenyeztetés 10 531 Ft 10 531 Ft 5 266 Ft 15 797 Ft

Összesen 351 463 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Pályázatkezelés, elszámolások elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal

Utánpótlás-nevelés Pályázatkezelés, elszámolások elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal

Versenyeztetés Pályázatkezelés, elszámolások elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal
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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: Dunaújváros, 2015. 10. 19.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Boda 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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Dunaújváros, 2015. 10. 19.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

be/SFPHPM01-05201/2015/MKOSZ

2015-10-19 12:28 16 / 21



Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:14:54

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:18:26

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 15:47:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:18:45

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:43:11

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-09-28 09:53:14

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 11:06:51

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:41:17

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 11:27:40

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 11:12:53

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 11:12:41

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 10:39:46

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 10:39:59

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 11:18:24

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2015-09-28 09:54:39

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-09-30 11:07:04

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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: Dunaújváros, 2015. 10. 19.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 6 200%

Edzőtáborok száma db 4 6 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

Versenyeztetett gyerekek száma fő 45 90 100%

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%
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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 3 998 428 Ft 41 221 Ft 82 442 Ft 4 122 091 Ft 1 766 610 Ft 5 847 480 Ft 5 888 701 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 998 428 Ft 41 221 Ft 82 442 Ft 4 122 091 Ft 1 766 610 Ft 5 847 480 Ft 5 888 701 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 854 800 Ft 70 668 Ft 141 336 Ft 7 066 804 Ft 785 200 Ft 7 781 336 Ft 7 852 004 Ft

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

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

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

Versenyeztetés 510 754 Ft 5 266 Ft 10 531 Ft 526 551 Ft 58 506 Ft 579 791 Ft 585 057 Ft

Összesen 11 363 982 Ft 117 154 Ft 234 309 Ft 11 715 445 Ft 2 610 316 Ft 14 208 607 Ft 14 325 761 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (41 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

elnoki_alairas_1430389106.jpg Szerkesztés alatt, 891 Kb, 2015-04-30 12:18:26) ecf314cc694d3a3c611fa65223a2ddc4361b4426439bf00ab81df3d7ab36f186

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

166-2015-kh-d-sarkanyok_1430394093.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 13:41:33)
51f0328f42f0979fc211668d30e88936b411412ebad907172520b3d26eab601f

nyilatkozat_vasvari-hasznositas-sar_1443602399.pdf Hiánypótlás melléklet, 57 Kb, 2015-09-30 10:39:59)
db5368354e657c50975bd1503a07b5aef5d6899781c7d82168d6fefa1a177de3

A beruházás finanszírozási terve és forrása

vasvarisportpsdlo_1443603254.docx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-09-30 10:54:14)
8dae58b5f5a61b916adba095ae1ba975a290a333718a89ceb03468f9b33765f7

felujitas_finanszirozas_1443604373.jpg Hiánypótlás melléklet, 681 Kb, 2015-09-30 11:12:53)
6e1125a1e9ec0e266e3d1bb2491298fc97194e206c2852f638ac02adab769c26

d-sarkanyok-kerelem-level_1430390518.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 12:41:58)
ec565b1a4932d57a540247494ffe396352898bae6a91efc180442467634bdab4

d-sarkanyok-kerelem-nyomt_1430390531.pdf Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2015-04-30 12:42:11)
ba04759091494d2758b8fe510644358e822f5cc3935a66afaf421a1a3f68db37

166-2015-kh-d-sarkanyok_1430390549.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 12:42:29)
51f0328f42f0979fc211668d30e88936b411412ebad907172520b3d26eab601f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

d-sarkanyok-kerelem-nyomt_1430394073.pdf Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2015-04-30 13:41:13)
ba04759091494d2758b8fe510644358e822f5cc3935a66afaf421a1a3f68db37

nyilatkozat_vasvari-hasznositas-sar_1443602369.pdf Hiánypótlás melléklet, 57 Kb, 2015-09-30 10:39:29)
db5368354e657c50975bd1503a07b5aef5d6899781c7d82168d6fefa1a177de3

vasvari_szerz_1_1443602377.jpg Hiánypótlás melléklet, 722 Kb, 2015-09-30 10:39:37)
e0a4fe41d84f779de50a2b9acc02a6c252e75b844755bc7c326d98a9453bf09f

vasvari_szerz_2_1443602382.jpg Hiánypótlás melléklet, 661 Kb, 2015-09-30 10:39:42)
bb93e5331eaa67c41e4c4c1e68d7e8131acf85f4aa8137ad5662d34859f3fcd1

vasvari_szerz_3_1443602386.jpg Hiánypótlás melléklet, 619 Kb, 2015-09-30 10:39:46)
41cdc4cfd88ce7be210e6e3fcf9d1e21eacb61fc7ef99d4019d1cb5213acf9ce

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

166-2015-kh-d-sarkanyok_1430393974.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 13:39:34)
51f0328f42f0979fc211668d30e88936b411412ebad907172520b3d26eab601f

d-sarkanyok-kerelem-nyomt_1430394046.pdf Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2015-04-30 13:40:46)
ba04759091494d2758b8fe510644358e822f5cc3935a66afaf421a1a3f68db37

vasvarisportpsdlo_1430394057.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-30 13:40:57)
8dae58b5f5a61b916adba095ae1ba975a290a333718a89ceb03468f9b33765f7

nyilatkozat_vasvari-hasznositas-sar_1443603102.pdf Hiánypótlás melléklet, 57 Kb, 2015-09-30 10:51:42)
db5368354e657c50975bd1503a07b5aef5d6899781c7d82168d6fefa1a177de3

fenntartasi_koltsegek_1443604361.jpg Hiánypótlás melléklet, 585 Kb, 2015-09-30 11:12:41)
c7dc9143a393df6fa25b17e66fea0875aff691db13fa29e59790f3eb462f996a

Egyéb dokumentumok

cikk_1430390571.jpg Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2015-04-30 12:42:51) f22d1ea99259728f9448fe64d82362bdfb81609b44ad6429590339f03c7d527c

tao_kosarlabdasportegyesulet_2015__1430390591.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 12:43:11)
12534c579c3eafd5c0c24bdac8133ed9a124143137f4572d39b7f7b1b2dbd05e

Nyilvántartó hatóság igazolása

birosagi_kivonat_20150428_1_1430388888.jpg Szerkesztés alatt, 923 Kb, 2015-04-30 12:14:48)
daf9cb183e640627bf5434f56b327f06793b952ec694e0e2093a64366067b1a0

birosagi_kivonat_20150428_2_1430388894.jpg Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2015-04-30 12:14:54)
ba51d489e7d573ebfd0bff3194a3268d8c7cc9146bdd558320cc7a36bee09a5a

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

utalas_tao_2015_1430389125.pdf Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2015-04-30 12:18:45) 7bdf95d9779cbba4cb7339e5300aaf77f2a0585892c64ea49992f14ed6a28af8

Köztartozásmentes adózó

1_dunaujvarosi_sarkanyok_kosarlabda_1430315260.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-29 15:47:40)
0013973ae5febe347b7d2538ad32b59ff2a6fe26412bea9abb041cef731cde82

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

166-2015-kh-d-sarkanyok_1430393959.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 13:39:19)
51f0328f42f0979fc211668d30e88936b411412ebad907172520b3d26eab601f

nyilatkozat_nemengedelykotelestev_1443604011.pdf Hiánypótlás melléklet, 37 Kb, 2015-09-30 11:06:51)
332a9113f745494ba0c9febcd9ac7eef25f69c0bce47aee0bbbcb655fadcf368

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

be/SFPHPM01-05201/2015/MKOSZ

2015-10-19 12:28 20 / 21



nyilatkozat_nemengedelykotelestev_1443604024.pdf Hiánypótlás melléklet, 37 Kb, 2015-09-30 11:07:04)
332a9113f745494ba0c9febcd9ac7eef25f69c0bce47aee0bbbcb655fadcf368

166-2015-kh-d-sarkanyok_1430390418.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 12:40:18)
51f0328f42f0979fc211668d30e88936b411412ebad907172520b3d26eab601f

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...

vasvari_szerz_1_1430389725.jpg Szerkesztés alatt, 949 Kb, 2015-04-30 12:28:45) ee913601bf1053f552cd311e554518ca52fa178ffe4d5addf30f095ce41857d9

vasvari_szerz_2_1430389743.jpg Szerkesztés alatt, 900 Kb, 2015-04-30 12:29:03) 9c018c93e920fd467092d891aebab25cb03346b7b8a924e6e85fc7d95b3d9503

vasvari_szerz_3_1430389768.jpg Szerkesztés alatt, 901 Kb, 2015-04-30 12:29:28) d88c59943be6a790fd6ec8481ca3588f9adfffbc69b22345f37a93c27b9eaa0a

vasvari_szerz_1_1443426863.jpg Hiánypótlás melléklet, 722 Kb, 2015-09-28 09:54:23)
e0a4fe41d84f779de50a2b9acc02a6c252e75b844755bc7c326d98a9453bf09f

vasvari_szerz_2_1443426872.jpg Hiánypótlás melléklet, 661 Kb, 2015-09-28 09:54:32)
bb93e5331eaa67c41e4c4c1e68d7e8131acf85f4aa8137ad5662d34859f3fcd1

vasvari_szerz_3_1443426879.jpg Hiánypótlás melléklet, 619 Kb, 2015-09-28 09:54:39)
41cdc4cfd88ce7be210e6e3fcf9d1e21eacb61fc7ef99d4019d1cb5213acf9ce

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

tul-lap-vasvari_1430395217.pdf Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2015-04-30 14:00:17) 6a2f8dd1fde6223a9a9f3a6bd00d89cc5718908d006728004bd997c92d815c37

tul-lap-vasvari-2015-09_1443426794.pdf Hiánypótlás melléklet, 416 Kb, 2015-09-28 09:53:14)
42e9162d7bde04e25408992925e645895c214580cd0050a0be8cdcafc053dac1

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

166-2015-kh-d-sarkanyok_1430393940.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 13:39:00)
51f0328f42f0979fc211668d30e88936b411412ebad907172520b3d26eab601f

nyilatkozat_vasvari-hasznositas-sar_1443604704.pdf Hiánypótlás melléklet, 57 Kb, 2015-09-30 11:18:24)
db5368354e657c50975bd1503a07b5aef5d6899781c7d82168d6fefa1a177de3

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

vasvarisportpsdlo_1430390477.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-30 12:41:17)
8dae58b5f5a61b916adba095ae1ba975a290a333718a89ceb03468f9b33765f7

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

vasvarisportpsdlo_1430390490.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-30 12:41:30)
8dae58b5f5a61b916adba095ae1ba975a290a333718a89ceb03468f9b33765f7

padlozat_1443605260.jpg Hiánypótlás melléklet, 601 Kb, 2015-09-30 11:27:40) 3444661e6d9dc0fea71b2ac90ea48748a978c5f1a2f876f23a1bcd720f0e5e02
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