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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

MEZEI-VILL. FC. Berettyóújfalu Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

MEZEI-VILL. FC. Berettyóújfalu Egyesület

Gazdálkodási formakód

521

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

Visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Visszaigénylés

Utánpótlás

Visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2863

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18568583-2-09

Bankszámlaszám

10201006-50251108-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4100

Város

Berettyóújfalu

Közterület neve

Puskin

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4100

Város

Berettyóújfalu

Közterület neve

Puskin

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 54 500 004

Fax

+36 54 500 382

Honlap

www.mvfc.hu

E-mail cím

mezei-vill@mezei-vill.hu

E-mail cím

mezei-vill@mezei-vill.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Mezei József

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 958 74 16

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Karácson Andrásné
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Mobiltelefonszám
+36 54 500 004

E-mail cím
mezei-vill@mezei-vill.hu
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése
Morotva Liget

2018-11-26 11:27

Ingatlan
típusa
Nagy mf.p

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894

Helyrajzi
szám

Méret

5894

110x58

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
90

Bérleti díj
Ft/óra
12 Ft

Igénybe vett
hónapok száma
12

Fejl.

Megj.

Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0,1 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

26 MFt

457,61 MFt

16,1 MFt

Egyéb támogatás

7 MFt

190,86 MFt

8,2 MFt

Összesen

33 MFt

648,57 MFt

24,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5 MFt

8,8 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Anyagköltség

5 MFt

204,15 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5 MFt

428,12 MFt

6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

15 MFt

4,5 MFt

3,3 MFt

Összesen

33 MFt

648,57 MFt

24,3 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)

3 675 179 Ft

73 504 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

111 604 694 Ft

2 232 094 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

250 193 523 Ft

5 003 870 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

11 691 691 Ft

233 829 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Mezei-Vill FC a 2012-13-as bajnoki évben önálló utánpótlás-nevelő egyesületként az MVFC Kft. NB-I-es Futsal felnőtt csapatának adta a kötelezően előírt U19, U17, U15-ös utánpótlás
csapatokat, valamint önállóan indult a megyei szervezésben lebonyolított U13-as és U11-es bajnokságban. Az egyesületünk a 2012- 2013-as bajnoki évben az edzéseket, valamint a
mérkőzéseket a Pálfi István Rendezvénycsarnokban tartotta, melyet szerződés alapján bérelt. A bajnoki, valamint a felkészülési mérkőzésekre történő utazásra autóbuszt béreltünk. A
csapataink a 2012-2013-as bajnoki évre megfelelő mennyiségű sportfelszereléssel és sporteszközzel rendelkezett, bár némelyik eszköz és felszerelés selejtezésre szorul. A csapatok részére
szakképzett edzők tartották a foglalkozásokat, melynek meg is lett az eredménye, mivel az utánpótlás bajnokság területi csoportjaiban mindhárom csapatunk esélyes az országos döntőbe
jutásra. A 2013-2014-es bajnoki évben sportszervezetünk a fenti csapatokon kívül,indítani fog egy NBII-es férfi felnőtt futsal csapatot, valamint egy női felnőtt futsall NBI-es csapatot. Az MLSZ
Bozsik Egyesületi Program keretében részt kívánunk venni a Bozsik Egyesületi Programban A Magyar Labdarúgó Szövetség Sportágfejlesztési koncepciójával összhangban sportszervezetünk
bővíteni kívánja a csapatainak számát a női U17 és U15-ös csapattal, mellyel részt kívánunk venni az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által szervezett női U17 és U15-ös
bajnokságban. A 2014/2015-ös szezonban szeretnénk a futsal edzőinket a Bozsik programnak megfelelően képezni erre reméljük ebben az évben lesz lehetőségünk. Csapataink jól
szerepelnek a bajnokságban az U20-as csapatunk még az országos bajnokság első helyéért is versenyben van. Reményeink szerint tovább tudjuk bővíteni a játékosállományt és rengeteg
gyerekkel megszerettetjük a Futsalt és a labdarúgást.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A teljes projekt megvalósulásával Berettyóújfalun egy olyan komplex sportcentrum létesül, ami Közép-Európa egyik legjobb infrastruktúrájával fog rendelkezni. alkalmassá válik a nemzetközi,
válogatott és klubcsapatok edzőtáboroztatására, labdarúgás és futsal sportágakban. Alkalmas lesz továbbra is UEFA Futsal rendezvények lebonyolítására. Nagy hatással van a térség
sportfejlődésére. A beruházást 12-15 hónap alatt tervezzük befejezni. Befolyásolja a források érkezésének üteme, valamint az utófinanszírozás elszámolásának hatékonysága.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
1.A csapatok felkészülésének és versenyeztetésének megszervezése, részükre a szakszerű foglalkoztatás biztosítása. Határidő: folyamatos. 2. A csapatok részére csapatfelszerelés és egyéni
sportfelszerelés vásárlása. Határidő: 2014. január 31. 3. A szakszerű edzés vezetéséhez sporteszközök megvásárlása. Határidő: 2014. január 31. 4. A felkészülésre és versenyeztetésre
történő utaztatás biztosítása. Határidő: folyamatos. 5. A szurkolók és a játékosok tájékoztatása a sportszervezet honlapján. Határidő: folyamatos. 6. A sportszervezet törvényes működésének
biztosítása. Határidő: folyamatos

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik az MLSZ szakmai programjához, mely szerint a Mezei-Vill FC sportfejlesztési programjának célja: 1. A Berettyóújfalu és vonzáskörzetében
biztosítani a női és férfi labdarúgás, valamint a futsal népszerűsítését, úgy a játékosok, nézők, lakosság körében. 2. Sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, minél több gyermek
bevonása a Bozsik Egyesületi programba és a lányok bevonása az MLSZ programjaiba, szoros együttműködés a város területén működő oktatási intézményekkel. 3. A környező településeken
működő sportszervezetekkel való együttműködés kialakítása. 4. A sportolók zavaratlan felkészüléséhez biztosítani az infrastrukturális feltételeket, valamint sportfelszereléseket és eszközöket.
5. A csapatokkal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása a magasabb végzettség megszerzése érdekében. 6. Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, valamint az elért
eredmények kommunikálását a sportszervezet honlapján. A fenti célok megvalósulását az előző évi sportfejelsztési program alapozza meg, mivel a 2012-13-as bajnoki évben elkezdtük a
leányok bevonását sportszervezetünkbe. Ebben az évben sikerül a Megyei Igazgatóság által szervezett U17 és U15-ös bajnokságban részt venni

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez optimális idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek,
mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt
mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre
nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a konfliktuskezelés vagy a problémamegoldó-képesség terén) és a vészesen mozgásszegény
életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg
betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos
korban meg kell szeretnie a rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. A kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és
odafigyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelésre lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a kritikus
serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. A serdülőkori testsúlyproblémák kezelésében együtt jelentkezik a sport preventív és terápiás hatása, mivel egyrészt formálódik a fiatalok teste,
kedvezően változik az izomzat és a zsírszövet aránya, másrészt, megint csak a teljesítmény, a sikerélmény segítségével, könnyebben megbarátkoznak testükkel, jobban elfogadják azt.
Kétségtelen,hogy a depresszió társadalmi méretű terjedését csak hasonló volumenű, a populáció egészére kiterjedő tevékenység, a rendszeres testedzés állíthatja meg A sport minden
életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést, formálja a személyiséget és befolyásolja az egész életmódot
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-11-26 11:27

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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Pályakarbantartó
gép

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
fűnyírótraktor tartozékkal

Benchmark

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

nincs

db

1

Egységár

5 140 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
5 140 000 Ft

5 140 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
fűnyírótraktor tartozékkal

Indoklás
A Morotva ligetben elmehelyezkedő pálya karbantartására szolgál.

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

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
3 564 923 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
36 752 Ft

Közreműködői díj
73 504 Ft

Teljes támogatás (Ft)
3 675 179 Ft

Önrész (Ft)
1 575 077 Ft

Elszámolandó összeg
5 213 504 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
5 250 256 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

2018-11-26 11:27

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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)

Sportcsarnok

sportcsarnok felújítása

2018-08-01

2019-06-30

2019-07-01

57 481 327 Ft

Öltöző
beruházás

öltöző felújítása

2018-08-01

2019-06-30

2019-07-01

74 000 000 Ft

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület építése

2018-08-01

2019-06-30

2019-07-01

349 913 514
Ft

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület bővítése

2018-08-01

2018-06-30

2018-07-01

24 605 809 Ft

506 000 650
Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Érintett ingatlan

Indoklás

sportcsarnok felújítása

Új

A Morotva Liget egyik kulcsfontosságú létesítménye a Rendezvénycsarnok, melynek megépítése 2011.
júniusában zárult, a műszaki és ünnepélyes átadókra sor került. Azóta eltelt időszakban új feladatokat kapott és
ennek megfelelően szükségessé vált a felújítása, korszerűsítése. A 2017-2018-s időszakban szeretnénk
megvalósítani: A. Sportcsarnok hangosítás korszerűsítés B. Sportcsarnok mobil lelátó telepítés C.Pályavilágítás
felújítása D.Napelemes rendszer kiépítése Ennek hatására több nézőt tudunk fogadni, és nemzetközi
utánpótlás valamint egyéb sporteseményeknek tudunk rendezni.

öltöző felújítása

Új

2007-ben létesített műfüves pálya melletti öltözők állapota a 10 éves használat eredményeként leromlott, és
felszereltsége korszerűtlen. Hasonlóan elhasználódottak a Pálfi István Sport és Rendezvénycsarnokban
található öltözők, zuhanyzók és szociális helyiségek, melyek állagmegóvása, korszerűsítése szintén
elengedhetetlen. Felújítandó helyiségek alapterülete 236+323 négyzetméter, melyekben a jelenleg hiányzó
öltöző szekrények beépítése is megvalósul.

Egyéb épület építése

Új

Morotva Sport Kollégium létesítése. A Kollégium biztosítja a labdarúgó utánpótlás nevelés keretében a
gyermekek bentlakásos ellátását, edzőtáborok, bajnokságok, képzések, sport szakmai konferenciák és
rendezvények lebonyolítását, több napos események megvalósításának lehetőségét. Hazai és nemzetközi
futsal és labdarúgó edzőtáborok rendezésének helyszíne. Regionális, kelet-Magyarország és Erdély
körzetének egyik legszínvonalasabb sportközpontjává válik a Kollégium megépülésével.

Egyéb épület bővítése

Új

A Morotva Liget egyik kulcsfontosságú létesítménye a Rendezvénycsarnok,ennek a fűtés korszerűsítésére van
szükség.A téli időszakban a Hajdú-Bihar megyei Futsal bajnokságnak adunk otthont és a fűtésünk már elavult
és tönkrement ezért szeretnénk korszerűsíteni.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Sportcsarnok

sportcsarnok
felújítása

Csarnokfelújítás

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894/a

5894/a

Nézőszám

1900

Bérelt

Öltöző beruházás

öltöző felújítása

Öltöző

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894/a

5894/c,d

Nem
releváns

559

Bérelt

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület építése

Egyéb

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894/a

5884

Nem
releváns

7458

Bérelt

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület
bővítése

Egyéb

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894/a

5894/a

Nem
releváns

7458

Bérelt

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2018/19 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?
Igen

2018-11-26 11:27
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2018/19 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.

108 256 553 Ft

1 116 047 Ft

2 232 094 Ft

111 604 694 Ft

47 830 583 Ft

158 319 230 Ft

159 435 277 Ft

Utóf.

242 687 718 Ft

2 501 935 Ft

5 003 870 Ft

250 193 523 Ft

107 225 796 Ft

354 917 384 Ft

357 419 319 Ft

2018-11-26 11:27
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

8

Aktív

U9

u9_csapat_1

8

Aktív

U11

u11_csapat_1

11

Aktív

U13

u13_csapat_1

11

Aktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés

2018-11-26 11:27

Mennyiség
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-11-26 11:27

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-11-26 11:27

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U11

MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET U11

12

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Inaktív

U13

MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET U13

12

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Inaktív

U15

MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET U15

12

Futsal up torna

Megyei bajnokság

Inaktív

U17

MVFC BERETTYÓÚJFALU U17

12

Országos bajnokság

Országos bajnokság

Aktív

U20

MVFC BERETTYÓÚJFALU U20

12

Országos bajnokság

Országos bajnokság

Aktív

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U17

MVFC U17

12

Megyei bajnokság

Aktív

U19

MVFC U20

12

Megyei bajnokság

Aktív

U11

MVFC U11

12

Futsal up torna

Aktív

U13

MVFC U13

12

Futsal up torna

Aktív

U15

MVFC U15

12

Megyei bajnokság

Aktív

U15

MVFC U14

12

Megyei bajnokság

Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

U15

MVFC U15

12

Megyei bajnokság

„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Aktív

U11

MVFC U11

12

Futsal up torna

„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Aktív

U11

MVFC U11

12

Futsal up torna

„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Aktív

U11

MVFC U11

12

Futsal up torna

„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Aktív

U13

MVFC U13

12

Futsal up torna

„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Aktív

U13

MVFC U13

12

Futsal up torna

„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Aktív

U13

MVFC U13

12

Futsal up torna

„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Aktív

2018-11-26 11:27

13 / 31

be/SFPHPM01-23126/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve

Létszám

MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET U19

12

Csapat szintje 17/18
Női futsal up torna

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Megyei bajnokság

Státusz
Inaktív

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

U19

MVFC U19

Létszám
12

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Megyei bajnokság

Státusz
Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
U19

Csapat neve
MVFC U19

2018-11-26 11:27

Létszám
12

Csapat szintje 18/19
Megyei bajnokság

Megjegyzés
„Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.”

Státusz
Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2018. nyár

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

U14

MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET U14

12

Egyéb strandfoci

Egyéb strandfoci

Aktív

U16

MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET U16

12

Egyéb strandfoci

Egyéb strandfoci

Aktív

U19

MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET U19

12

Egyéb strandfoci

Egyéb strandfoci

Aktív

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-11-26 11:27

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

(UP) labda

7 874 Ft

db

90

5 590 Ft

503 100 Ft

Sportfelszerelés

(UP) cipő teremhez

14 173 Ft

db

90

10 434 Ft

939 060 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

3 150 Ft

db

100

2 161 Ft

216 100 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzésgarnitúra

nincs

szett

3

260 844 Ft

782 532 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző póló

7 087 Ft

db

70

5 217 Ft

365 190 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző nadrág rövid

7 874 Ft

db

70

5 217 Ft

365 190 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Pálfi István Rendezvénycsarnok

Kategória

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Terem

Egyéb település

4 472 Ft

Igénybevett órák száma / hó
52

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

10

2 325 440 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Pálfi István Rendezvénycsarnok

Csapataink itt edzenek

2018/19 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

16

EKHO

160

12

149 054 Ft

29 066 Ft

2 137 434 Ft

Edző

143

EKHO

160

12

149 054 Ft

29 066 Ft

2 137 434 Ft

Edző

edző

EKHO

80

12

74 527 Ft

14 533 Ft

1 068 717 Ft

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

16

Futsal edző

U20

10

12

16

Futsal edző

U17

10

12

143

Futsal edző

U15

10

12

143

Futsal edző

U13

10

12

edző

Futsal edző

U11

10

12

2018-11-26 11:27
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 171 172 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

745 269 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 325 440 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 054 555 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 343 586 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

12 640 022 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
11 340 945 Ft

2018-11-26 11:27

Ell. szerv. fiz. díj
116 917 Ft

Közreműködői díj
233 829 Ft

Teljes támogatás (Ft)
11 691 691 Ft

Önrész (Ft)
1 299 077 Ft

Elszámolandó összeg
12 873 851 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
12 990 768 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-11-26 11:27

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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Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-11-26 11:27

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)

73 504 Ft

73 504 Ft

36 752 Ft

110 256 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

2 232 094 Ft

2 232 094 Ft

1 116 047 Ft

3 348 141 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

5 003 870 Ft

5 003 870 Ft

2 501 935 Ft

7 505 805 Ft

Utánpótlás-nevelés

233 829 Ft

233 834 Ft

116 917 Ft

350 746 Ft

Összesen

7 543 297 Ft

11 314 948 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

könyvelői díj

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

könyvelői és könyvvizsgálói díj

Tárgyi utófinanszírozott

könyvelői és könyvvizsgálói díj

Utánpótlás-nevelés

könyvelői díj

2018-11-26 11:27
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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: Berettyóújfalu, 2018. 11. 26.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Mezei József (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 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 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: Berettyóújfalu, 2018. 11. 26.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Mezei József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MEZEI-VILL. FC. Berettyóújfalu Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a MEZEI-VILL. FC. Berettyóújfalu Egyesület (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 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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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: Berettyóújfalu, 2018. 11. 26.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa

jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
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jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak

minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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:
2018-04-26 14:59:15
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:
2018-04-26 14:59:54
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:
2018-04-23 12:20:32
Feltöltés / Megtekintés

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 13:50:01
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 15:15:24

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-11-05 13:41:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 15:27:05
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2018-04-30 11:46:53
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 14:46:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-11-23 14:47:20
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: 5
Utolsó feltöltés:
2018-11-05 13:36:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-11-05 13:40:43
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-11-05 13:37:37
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: 38
Utolsó feltöltés:
2018-11-05 13:55:12
Feltöltés / Megtekintés

2018-11-26 11:27

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2018-11-26 10:25:07
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 14:52:18
Feltöltés / Megtekintés

100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási
szándéknyilatkozatok

Fájlok száma: 0

Kelt: Berettyóújfalu, 2018. 11. 26.

2018-11-26 11:27
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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

-100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%

2018-11-26 11:27
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

354 509 194 Ft

3 654 734 Ft

7 309 468 Ft

365 473 396 Ft

156 631 456 Ft

518 450 118
Ft

522 104 852 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 564 923 Ft

36 752 Ft

73 504 Ft

3 675 179 Ft

1 575 077 Ft

5 213 504 Ft

5 250 256 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

108 256 553 Ft

1 116 047 Ft

2 232 094 Ft

111 604 694 Ft

47 830 583 Ft

158 319 230
Ft

159 435 277 Ft

- ebből utófinanszírozott

242 687 718 Ft

2 501 935 Ft

5 003 870 Ft

250 193 523 Ft

107 225 796 Ft

354 917 384
Ft

357 419 319 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 340 945 Ft

116 917 Ft

233 829 Ft

11 691 691 Ft

1 299 077 Ft

12 873 851 Ft

12 990 768 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

365 850 139 Ft

3 771 651 Ft

7 543 297 Ft

377 165 087 Ft

157 930 533 Ft

531 323 969
Ft

535 095 620 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft

2018-11-26 11:27

Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (83 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)
mvfcalairas_1524747594.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2018-04-26 14:59:54) b3e2f117287def0a8a88ea9c1c5bf6ef00a2d9d84c90ad5499c5428055637645
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
megvalosulasiterv_1541421621.pdf (Hiánypótlás melléklet, 256 Kb, 2018-11-05 13:40:21) 8e8cb7dfe9d198c455f50d659987fb0b083d2e0c3f49e7c44f6baf829d6e1c39
megvalositasesfinanszirozasuteme_1541421630.pdf (Hiánypótlás melléklet, 180 Kb, 2018-11-05 13:40:30) 377f6ab6933939f1a446354b5eafea45c17f4dad65bc7c0673e262806b9cd888
beruhazasfinanszirozasterveesfo_1541421643.pdf (Hiánypótlás melléklet, 167 Kb, 2018-11-05 13:40:43) e86b08947564b7150f080a750a43489e0ba52a7b674bb7405f610c2ce9906a75
beruhazasfinanszirozasiterve_149371_1525083213.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2018-04-30 12:13:33) 808e927e0c2609ab3b349b26f0e553e76115d34337fe79719ecf77e479300769
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
megterulesiidoszamitas_napelem_1541421457.pdf (Hiánypótlás melléklet, 308 Kb, 2018-11-05 13:37:37) 3753b6e8dd90539c4ead129f0f357e6bbe2b8e36fd5e588507fab9d0f3434abc
kihasznaltsag_1493707049_1525083515.pdf (Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2018-04-30 12:18:35) d4df5a3b6b73c94b22d8747e3ac190e8446f536088ecc1e557afa36d1e767cd6
Egyéb dokumentumok
fchianypotlas_1541421677.pdf (Hiánypótlás melléklet, 102 Kb, 2018-11-05 13:41:17) 87f19cfd676e0907925ae03a69189adeb540664e5dd1c86e7b46b6f3558af6c7
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1525266924.pdf (Szerkesztés alatt, 435 Kb, 2018-05-02 15:15:24) 6a226c754f1e8a1d2950875cc18c182fdd6a64d813774693a10016ec4009aae1
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
mezei-villfckivonat-1_1524747555.pdf (Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2018-04-26 14:59:15) 616522fa6bfd07bc797e51a6e59374b8cf2020c56a6e6d163c8eb0e4cbae2adc
(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1525261801.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2018-05-02 13:50:01) ef1f1345e1a7f23b8ace19ab920163dcc44f517e1f12b4c9b7ee7e9ae07a3eda
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_23126_201_1524478832.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-04-23 12:20:32) f46fe6abac83f8d99a0fc788a631a01c41e23e5346ff7db900d68ba8141fd8e5
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
arajanlatjomamezei-vill_1525265538.docx (Szerkesztés alatt, 761 Kb, 2018-05-02 14:52:18) ec05b212b614c905fb7ec381a8a6b88f96f6fcb388bcccd32538599ea1868440
parkfentartogep2_1524787422.docx (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2018-04-27 02:03:42) adbfa3df8bc8a3080efccb8e914d29b8c1890fc24915ec07de1f647a1e452f34
mvfcparkfentartogep_1524787435.docx (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2018-04-27 02:03:55) 61dc32988dcaf9fefabfd2e52eea8ad9bd592c0497f10844bc9451cdbb10f67f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
morotvasportkollegiumhatarozat_1541421381.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2018-11-05 13:36:21) 37175141e6243b6bbe9933e337c65a5a0f339b43e97295212a78489085092e9f
morotvasportkollegiumvegzes_1541421386.pdf (Hiánypótlás melléklet, 228 Kb, 2018-11-05 13:36:26) 9cbda8327e45762e92106cb74b8b4ccb61fa26a369c0eaf01a8c389bde7e0cdf
20170428155042873_1493564358_1525256639.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2018-05-02 12:23:59) aed31c598c375de53d85e798942e66045df2194aa3cce02cdb2ad671d3f3d732
20170428155052253_1493564358_1525256644.pdf (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2018-05-02 12:24:04) 76947c290124e505ab8649c71e8631a411f8e47f7d34160fba57384bb15dac95
20170428155109909_1493564358_1525256648.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2018-05-02 12:24:08) fdd8a5b9e2caff9aebfafde62c3be60338e9340afe800fd49743a3530dc5347f
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_1542980840.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2018-11-23 14:47:20) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
morotvasportkollegiumhatarozat_1541422582.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2018-11-05 13:56:22) 37175141e6243b6bbe9933e337c65a5a0f339b43e97295212a78489085092e9f
morotvasportkollegiumvegzes_1541422590.pdf (Hiánypótlás melléklet, 228 Kb, 2018-11-05 13:56:30) 9cbda8327e45762e92106cb74b8b4ccb61fa26a369c0eaf01a8c389bde7e0cdf
nyilatkozatepitesiengedely_1525266077.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2018-05-02 15:01:17) 39cb9808e006580c942ca1e1b6114c1fd951970437020ce00c22cf4712aa3484
nyilatkozat-tulajdonos_eng_kot_1493_1525256491.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 12:21:31) 86786cb885cb4a2c2fea92e760fa9e0fa6c0b7d78ad2cfdceb42bfac17f25479
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
mezei_jozsef_nyilatkozat_5894_a_hrs_1525081606.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2018-04-30 11:46:46) abd43f3a6ef69b51ad87af7f8bfddda6cca86efbfb927603b84e6050abe99385
mezei_jozsef_nyilatkozat_5894_hrsz__1525081613.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2018-04-30 11:46:53) cb0be4e44168911dc2e7325a7ce15d2eeaed94390bd27ed92ec870acbd1ec494
mezei_jozsef_nyilatkozat_1493564781_1525081249.pdf (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2018-04-30 11:40:49) 71c4917d258306d8e3a0f65cfa3de69fbae70e3717f49b454d27921846391215
kiss_imre_nyilatkozat_1493564780_1525081580.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2018-04-30 11:46:20) 53fd02a6ebd63c0aae066fc6759589a5af6827dc3a98e7392c78c12d4d7ff86a
mezei_janos_nyilatkozat_1493564780_1525081588.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2018-04-30 11:46:28) 1b52ca58b4bd818100ad0d808bc84f1e8e09eeb5099617b74d6fe5ee3f6b3ea3
mezei_jozsef_nyilatkozat_5884_hrsz__1525081597.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2018-04-30 11:46:37) 68f5390a57014667473a12e3dce7dd1e720f5c9d9289d2892f8563cc9b573cd4
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
06322_1525265182.pdf (Szerkesztés alatt, 410 Kb, 2018-05-02 14:46:22) 4917693538c8102ccccd8c087fa02544bba0fe01a81c0bc49dad174bb7c0ad38
5884_1525265188.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2018-05-02 14:46:28) ec338fbc577271edc990acfccc2e7d6a8987936c08616d79c37d6dd9f22a6871
5894a_1525265193.pdf (Szerkesztés alatt, 624 Kb, 2018-05-02 14:46:33) 4ebe1149434194b6dcb850aab2d5c4fb8574b8ba4f32f142481c0f23d463de28
5894c_1525265198.pdf (Szerkesztés alatt, 423 Kb, 2018-05-02 14:46:38) 85c4e4027af24fd0dee962ed59e6095f0dd1d2f711a3e47d0ddc5d667819cac3
5894d_1525265204.pdf (Szerkesztés alatt, 419 Kb, 2018-05-02 14:46:44) e842f3dcc0c9a2eb4b209c44722a4ea3701b74ecb689ac41da56755926379784
5894_1525265209.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 14:46:49) bff5bf8770532301c27da07b8b2750aaf84b614c251ea7c917638eef218eed5b
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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nemrelevans_1525267625.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-05-02 15:27:05) c96e4c33e24ff2e13279d0af7f6337f0b8d2a1b51ebcc64766a6b7242c8e431b
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
sportcsarnokvilagitaskorszerusite_1_1525256902.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2018-05-02 12:28:22) fbedb0f063731cbc65737aedd62479e3aa8c1cadf3fa4580a03e11de101afecb
koltsegvetes_napelem_1541421489.pdf (Hiánypótlás melléklet, 191 Kb, 2018-11-05 13:38:09) 023983046c64cce2f1395b53fd89d70e3f4743c753902b74444a8f01d41b7984
tervszerztervezetmezeivillkoll_1541421526.pdf (Hiánypótlás melléklet, 133 Kb, 2018-11-05 13:38:46) 7027fd066fd5ad454c6fc9dc0892c21645dd6328476779d1421ed61e86dfd19c
tervezesiprogram_1541421532.pdf (Hiánypótlás melléklet, 103 Kb, 2018-11-05 13:38:52) 20fdcc79b9624668739bbaff3874883a5ecb36bcd4d5278c7a0b5275fadbf69e
dijalapszamitas_1541421536.pdf (Hiánypótlás melléklet, 132 Kb, 2018-11-05 13:38:56) 29fc530826a2dfb13d0fb56b9f1ae1effa8384c65aca688ffb25c496e5455f93
biharirendezvenycsarnokfutesfelu_1541421559.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2018-11-05 13:39:19) 64940acb10bb01979f97c1c83689143a25b79f02c8d197ca95ce69beea727d82
tervezoikoltsegbecsles-morotvas_1541421877.pdf (Hiánypótlás melléklet, 66 Kb, 2018-11-05 13:44:37) 77e0ad2bb1bc00d8b8ca6f26f06bf43c086ea68b5ee2a14f283a8e8596d0f877
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