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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

GYIRMÓT FC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A kérelmező szervezet rövidített neve

GYIRMÓT FC KFT

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

3331

A kérelmező jogállása

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya
Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

14248953-2-08

Bankszámlaszám

10400401-50495348-49571015

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

NB I-es felnőtt

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9019

Város

GYŐR

Közterület neve

MÉNFŐI

Közterület jellege

út

Házszám

59

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9019

Város

GYŐR

Közterület neve

MÉNFŐI

Közterület jellege

út

Házszám

59

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 96 831 836

Fax

+36 96 831 836

Honlap

www.gyirmotfc.hu

E-mail cím

gyirmotfc@gyirmotfc.hu

E-mail cím

margitai@gyirmotfc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

MARGITAI ZOLTÁN

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

CÉGVEZETŐ

Mobiltelefonszám

+36 30 920 80 36

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
MARGITAI ZOLTÁN

Mobiltelefonszám
+36 30 920 80 36

E-mail cím
margitai@gyirmotfc.hu

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
GYIRMÓT SE

2017-01-31 21:33

Székhely
9019
GYŐR
MÉNFŐI ÚT
59

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Utánpótlás megállapodás a kötelezően indítandó csapatok tekintetében
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

254 MFt

356 MFt

695 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

23 MFt

24 MFt

27 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

277 MFt

380 MFt

722 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

224 MFt

294 MFt

451 MFt

Működési költségek (rezsi)

15 MFt

10 MFt

12 MFt

Anyagköltség

2 MFt

6 MFt

11 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

52 MFt

61 MFt

79 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

12 MFt

19 MFt

55 MFt

Összesen

305 MFt

390 MFt

608 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

20 MFt

20 MFt

20 MFt

Működési költségek (rezsi)

15 MFt

10 MFt

12 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

18 550 324 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 229 607 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

56 229 236 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2017-01-31 21:33
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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
Jelen pillanatban a felnőtt sportszervezet, a Gyirmót FC KFT az NB II-es bajnokságban szerepel. Tervünk, hogy a legjobbak között is kipróbáljuk magunkat, és feljussunk az NB I-es
bajnokságba. Jelenleg a profi labdarúgók a Gyirmót FC KFT-ben, míg a gyerekek, az utánpótlás korú labdarúgók a Gyirmót SE-ben sportolnak. Ennek megfelelően a két klub működése
elválaszthatatlan. Jelenleg 28 fő játékengedéllyel rendelkező labdarúgó van a KFT-ben, míg az SE-ben mintegy 350 fő rendelkezik játékengedéllyel. 2013 nyarától leány U 15-ös csapatot is
üzemeltetünk, terveink között szerepel U 15-ös nagypályás leány, és U 18-as nagypályás leány csapat versenyeztetése. Jelenleg a felnőtt csapatban 6 szakember, míg az utánpótlásban 18
szakember foglalkozik a sportolókkal. Stadionunkban jelenleg 5 nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves, egy kisméretű füves és egy kisméretű műfüves pálya áll rendelkezésünkre.
Valamennyi pálya világítással ellátott. Öltözőnk épületben 7, míg konténerben 10 db van.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházásunk célja, az újonnan épült stadionunk továbbfejlesztése, nemzetközi szintűre emelése. Ingatlan beruházás idén a tavalyi, és az új projekt befejezése várható.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A beruházások befejezésének várható időtartama az őszi szezon, 2016.12.31.-ig.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
SFP-nk szervesen kapcsolódik a saját, és az MLSZ SFP-hoz. A felnőtt csapatban kizárólag magyar nem folyamatosan építünk be keretünkbe. Sajnos a fiatal játékosainkat nem tudjuk
megtartani, így tavaly 8, idén 4 játékosunkat vitték el magasabb osztályba. Fontos volt, hogy emeljük a sportolóink létszámát, és megteremtsük az ehhez elengedhetetlenül fontos az ehhez
szükséges infrastruktúra kiépítése,ill. a stadiont még be kell fejezni annak érdekében, hogy az NB I-re is maradéktalanul megfeleljen.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
SFP-nk fő eleme a tömegesítés, melynek megfelelően a megye legnagyobb egyesülete lettünk. A jövőben a helyzet fenntartása feladatunk úgy, hogy sportolóink számát szinten tartsuk,
csapataink számát növeljük, és közben eredményeinkben is előre lépjünk. Fontos, hogy sportolóink első sorban sportolással foglalkozzanak nálunk, de ez mellett folyamatos drogprevenciót
végzünk, és a játékosaink iskolai előmenetelét is figyelemmel kísérjük. A tehetségek kiemelésével a versenysportra nevelést is előtérbe helyezzük, de sportszervezetünkben első sorban a
tömegsport és az egészséges életmódra való nevelést tartjuk fontosnak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

CÉGVEZETŐ

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

160

12

303 709 Ft

69 067 Ft

4 473 312 Ft

SZAKMAI IGAZGATÓ

Edző

UEFA Pro

Egyéb

160

12

379 637 Ft

84 253 Ft

5 566 680 Ft

PÁLYAEDZŐ

Edző

UEFA Pro

Egyéb

160

12

88 313 Ft

17 662 Ft

1 271 700 Ft

PÁLYAEDZŐ

Edző

UEFA A

Egyéb

160

12

303 709 Ft

69 067 Ft

4 473 312 Ft

KAPUSEDZŐ

Edző

UEFA A

Egyéb

160

12

303 709 Ft

69 067 Ft

4 473 312 Ft

EDZŐ

Edző

UEFA B

Egyéb

160

12

227 782 Ft

53 882 Ft

3 379 968 Ft

MASSZŐR

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

160

12

127 616 Ft

33 848 Ft

1 937 568 Ft

MASSZŐR

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

160

12

127 616 Ft

33 848 Ft

1 937 568 Ft

GAZDASÁGI IGAZGATÓ

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

160

12

137 011 Ft

39 048 Ft

2 112 708 Ft

PÁLYAEDZŐ

Edző

UEFA A

EKHO

160

10

303 709 Ft

60 742 Ft

3 644 508 Ft

PÁLYAEDZŐ

Edző

UEFA A

EKHO

160

10

303 709 Ft

60 742 Ft

3 644 508 Ft

1760

128

2 606 520 Ft

591 226 Ft

36 915 144 Ft

2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése

Oklevél azonosítója

SZAKMAI IGAZGATÓ

50

PÁLYAEDZŐ

108

PÁLYAEDZŐ

Beszerzés folyamatban...

KAPUSEDZŐ

160

EDZŐ

2335

PÁLYAEDZŐ

82

PÁLYAEDZŐ

TANA 1301-631

Beszerzés folyamatban

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

CÉGVEZETŐ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

SZAKMAI IGAZGATÓ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

PÁLYAEDZŐ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

PÁLYAEDZŐ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

KAPUSEDZŐ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

2017-01-31 21:33
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2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

EDZŐ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

MASSZŐR

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

MASSZŐR

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

GAZDASÁGI IGAZGATÓ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

PÁLYAEDZŐ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

PÁLYAEDZŐ

A labdarúgó csapat napi munkájához elengedhetetlen szakember.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
18 364 820 Ft

2017-01-31 21:33

Ell. szerv. fiz. díj
185 503 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
18 550 324 Ft

Önrész (Ft)
18 550 324 Ft

Elszámolandó összeg
36 915 144 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
37 100 647 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai beruházás

CSERETÁBLA

db

2

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

200

25 000 Ft

5 000 000 Ft
6 000 000 Ft

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

Indoklás

CSERETÁBLA

A mérkőzések lebonyolításához szolgáló eszközök.

mérkőzéslabda

A mérkőzések lebonyolításához szolgáló eszközök.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
4 187 311 Ft

2017-01-31 21:33

Ell. szerv. fiz. díj
42 296 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
4 229 607 Ft

Önrész (Ft)
1 812 689 Ft

Elszámolandó összeg
6 000 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
6 042 296 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

14 990 000 Ft

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

19 506 600 Ft

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

26 942 160 Ft

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

3 739 709 Ft

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

2 757 387 Ft

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

2 500 000 Ft

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

2 354 331 Ft

Stadion

stadion bővítése

2016-08-01

2016-09-30

2016-10-01

6 975 000 Ft
79 765 187 Ft

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

Indoklás

stadion bővítése

A stadion emeleti nézőtér és VIP szint FELVONÓ kivitelezés. Az idős korú nézők igényeinek teljesítése folyamán merült fel a felvonó szükségessége,
mellyel egyszerűsíthető lesz a lelátó elérése, így komfortosítva a stadiont további nézőket hozhatunk ki a mérkőzésekre.

stadion bővítése

A stadion sarkainak befedése, a stadion zárttá tétele, stadion jelleg kialakítása, szélfogók kialakítása. A stadion jelenleg a négy sarokban nyitott, mely
sarkok befedése elengedhetetlenül fontos a magas szintű sportszakmai feladatok megvalósításához.

stadion bővítése

Kondicionáló terem kialakítása. Jelenleg a kondicionáló termünk egy bérelt helyiségben van, a stadionon kívül. Mivel a stadion lelátói alatt lehetőség
nyílik helyiségek kialakítására, szeretnénk a konditermet behozni a stadionba, és a lelátó alatt ennek egy megfelelő helyiséget kialakítani. Ha ez
megvalósul, akkor a kondizáshoz nem kell külön öltözőt építenünk, hiszen a stadion öltözői ott lesznek a konditerem mellett, és ott lehet átöltözni,
ezért és a bérleti díj megszűnése miatt jelentős költséget takaríthatunk meg.

stadion bővítése

Stadion 1-es lelátó üvegezés. A stadion 1-es lelátóján (Győr város felőli lelátó) a korzó szinten erős szélhatás jelentkezik. Ennek megfelelően a nézők
nem komfortos körülmények között követhetik a mérkőzéseket. Ezért a lelátó üvegezésével a nézőtéri komfort érzést tudjuk növelni.

stadion bővítése

Rehabilitációs központ kivitelezésének befejezése, merülőmedence kialakítása. A stadion kivitelezése folyamán a főépületben található rehabilitációs
központ kivitelezését megkezdjük, a berendezési tárgyak helyét előkészítettünk, most ezen szakaszban a befejezését szeretnénk megvalósítani. A
központ működése elengedhetetlenül fontos a játékosok napi, és sérülés utáni rehabilitációjában, orvosi kezelésében. Jelenleg ezt külső helyszínen
valósítjuk meg, mely ráfordítások megtakarításként jelentkeznek, amennyiben saját gépeink lesznek.

stadion bővítése

Szauna kialakítása a rehabilitációs központban. A stadion kivitelezése folyamán a főépületben található rehabilitációs központ kivitelezését
megkezdjük, a berendezési tárgyak helyét előkészítettünk, most ezen szakaszban a befejezését szeretnénk megvalósítani. A központ működése
elengedhetetlenül fontos a játékosok napi, és sérülés utáni rehabilitációjában, orvosi kezelésében. Jelenleg ezt külső helyszínen valósítjuk meg, mely
ráfordítások megtakarításként jelentkeznek, amennyiben saját gépeink lesznek.

stadion bővítése

Meleg vizes kád kialakítása a rehabilitációs központban. A stadion kivitelezése folyamán a főépületben található rehabilitációs központ kivitelezését
megkezdjük, a berendezési tárgyak helyét előkészítettünk, most ezen szakaszban a befejezését szeretnénk megvalósítani. A központ működése
elengedhetetlenül fontos a játékosok napi, és sérülés utáni rehabilitációjában, orvosi kezelésében. Jelenleg ezt külső helyszínen valósítjuk meg, mely
ráfordítások megtakarításként jelentkeznek, amennyiben saját gépeink lesznek.

stadion bővítése

Sportegészségügyi eszköz, Krioszauna beszerzése a rehabilitációs központba. A stadion kivitelezése folyamán a főépületben található rehabilitációs
központ kivitelezését megkezdjük, a berendezési tárgyak helyét előkészítettünk, most ezen szakaszban a befejezését szeretnénk megvalósítani. A
központ működése elengedhetetlenül fontos a játékosok napi, és sérülés utáni rehabilitációjában, orvosi kezelésében. Jelenleg ezt külső helyszínen
valósítjuk meg, mely ráfordítások megtakarításként jelentkeznek, amennyiben saját gépeink lesznek.

2017-01-31 21:33

8 / 26

be/SFPMOD01-11207/2016/MLSZ
2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Stadion

stadion bővítése

Nagy mf.p

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Stadion

stadion bővítése

Egyéb

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Stadion

stadion bővítése

Csarnokbővítés

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Stadion

stadion bővítése

Egyéb

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Stadion

stadion bővítése

Öltöző

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Stadion

stadion bővítése

Öltöző

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Stadion

stadion bővítése

Öltöző

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Stadion

stadion bővítése

Öltöző

9019
Győr
Ménfői
59

28227/9

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 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

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím
Előf.

Közvetlen támogatás
55 666 943 Ft

2017-01-31 21:33

Ell. szerv. fiz. díj
562 292 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
56 229 236 Ft

Önrész (Ft)
24 098 244 Ft

Elszámolandó összeg
79 765 187 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
80 327 479 Ft
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím
Utóf.

Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-01-31 21:33

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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2017-01-31 21:33

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2017-01-31 21:33

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2017-01-31 21:33

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2017-01-31 21:33

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-01-31 21:33

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2016/17 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)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-01-31 21:33

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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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-01-31 21:33

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

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-01-31 21:33

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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-01-31 21:33

Feladat leírása

19 / 26

be/SFPMOD01-11207/2016/MLSZ
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: GYŐR, 2017. 01. 31.

2017-01-31 21:33
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Nyilatkozat 2
Alulírott MARGITAI ZOLTÁN (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: GYŐR, 2017. 01. 31.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-24 10:52:59
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 09:44:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-22 14:22:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-11-22 15:25:48
Feltöltés / Megtekintés

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-11-22 15:11:01
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:44:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-05-12 11:20:40
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-12 11:21:10
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-09-13 10:06:37
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-13 10:08:10
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-12 11:31:01
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-12 11:31:17
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: 7
Utolsó feltöltés:
2016-09-13 10:08:47
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2016-09-13 10:07:51

Kelt: GYŐR, 2017. 01. 31.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

5

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

5

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

3000

3000

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

18 364 820 Ft

185 503 Ft

0 Ft

18 550 324 Ft

18 550 324 Ft

36 915 144 Ft

37 100 647 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

59 854 254 Ft

604 588 Ft

0 Ft

60 458 843 Ft

25 910 933 Ft

85 765 187 Ft

86 369 775 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 187 311 Ft

42 296 Ft

0 Ft

4 229 607 Ft

1 812 689 Ft

6 000 000 Ft

6 042 296 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

55 666 943 Ft

562 292 Ft

0 Ft

56 229 236 Ft

24 098 244 Ft

79 765 187 Ft

80 327 479 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

78 219 074 Ft

790 091 Ft

0 Ft

79 009 167 Ft

44 461 257 Ft

122 680 331
Ft

123 470 422 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-01-31 21:33

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (62 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)
gyirmotfcalairasicimpeldanyhorv_1462088618.pdf (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2016-05-01 09:43:38) c73b6e4501b61dfd30b1fd76856d5b987d7c63437427463e0253d60dbb881dc4
margitaizoltankftalairasicimpel_1462088647.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2016-05-01 09:44:07) 707713925de74d3b46bac1c2e673e75c196608bfcedea2d293faf98b064d6240
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203148.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:32:28) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
nyilatkozatfckihasznaltsag_1463045461.pdf (Kér. kieg. szerk., 141 Kb, 2016-05-12 11:31:01) e54f774c2701cb46e895442e648eebe5d37139fa0e4ade8f3b8927632dc93335
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203152.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:32:32) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
nyilatkozatfckihasznaltsag_1463045477.pdf (Kér. kieg. szerk., 141 Kb, 2016-05-12 11:31:17) e54f774c2701cb46e895442e648eebe5d37139fa0e4ade8f3b8927632dc93335
De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )
gyirmot_fc_kft_de_minimis_nyilatkoz_1462947737.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2016-05-11 08:22:17) 674d4380d761d88553c7e54a3b3b199b3b132c19d60898bf07657ee8b44abaad
gyirmotfc_de_minimis_nyilatkozat_1462204712.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2016-05-02 17:58:32) 9f86c6a373dfadc2f01f16f9837311c0b22f5f9ad306e9334101b82f638efb8a
mod_ii_2016_11_22_gyirmotfc_de_min_1479823861.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-11-22 15:11:01)
89dadf100d83116b28e72c0f8a9bbd232d59c104f0f70d394eb5d010a86fe195
deminimisnyilatkozat2.0_1473753920.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2016-09-13 10:05:20) 3cedc8f8c3ce7b82cb85b95091ae7081a7b08ab7f6521aedb159dfcf7df60149
Egyéb dokumentumok
005_alcufer_stad_i_lelato_ufegezes__1462203886.pdf (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2016-05-02 17:44:46) d3983791dc24564bea5246689c6c1b6b05ccc2f5ae9a9271f058ac124f856e64
006_alcufer_stadion_rehab_medence_g_1462203887.pdf (Szerkesztés alatt, 284 Kb, 2016-05-02 17:44:47) fc71c7685fce884cdc9a9526ca1455097992ef90f85cf56108932cb9f6545dfb
007_szauna_gyfc_1462203887.pdf (Szerkesztés alatt, 799 Kb, 2016-05-02 17:44:47) d83fc5216fe0f1aa9b61e435d32db3e6c32196f528da14989d30a5270bf923ff
008_melegvizes_kad_jacuzzi_gyfc_1462203887.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2016-05-02 17:44:47) e1798854b6cb33874a01e9ec17ea04c5fc229f4757c0988a20685501ef4af663
009_sportegeszsegugyi_eszkoz_krios_1462203888.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2016-05-02 17:44:48) aab6c27e38e6c25840be6d91d776e1b4267d57cf897ac1e04189ae5de6a866b3
010_elektromos_cseretabla_gyfc_1462203888.pdf (Szerkesztés alatt, 659 Kb, 2016-05-02 17:44:48) 39d4a7cfee40fed472f634a868d643ae96d8f60b017e865657454aef626861af
011_rolo_fuggony_arajanlat_gyfc_1462203888.pdf (Szerkesztés alatt, 272 Kb, 2016-05-02 17:44:48) cd6e5e24d18e77d8da088371510e0ac1059e9fc8af1b2789f48cf0cbf49361ad
001_felvono_gyfc_1462203888.pdf (Szerkesztés alatt, 662 Kb, 2016-05-02 17:44:48) 87fc857f059cebfa812a3e6eafaa2719fcdab1258723b421a9ce6ce74f1d9225
003_alcufer_stadion_lelatofejleszte_1462203889.pdf (Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2016-05-02 17:44:49) 49b43bbf14bf05c1d2a626eb39c8d5f40316e0b2b0f1f174c978231640ba38e5
004_kondicionalo_terem_gyfc_1462203889.pdf (Szerkesztés alatt, 542 Kb, 2016-05-02 17:44:49) 437def4f33faeafd9b54fea30effa385ba1501356c740d6e98c6b48b1197c2f3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
gyirmot_fc_cegkivonat_2016.04.28._1462088582.pdf (Szerkesztés alatt, 586 Kb, 2016-05-01 09:43:02) d4837747278495b765b95a17043bcd6a6fa1c0a31cbae1a590acd30e9c2e86cb
gyirmot_fc_kft_cegkivonat20161124_1479981179.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-11-24 10:52:59)
bf2c2ecc29f574b442c92bc9aedba0f2ba029ff1e8417f78b57ead25af151514
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
gyfcigazgatasidij16-172.0_1473756306.pdf (Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2016-09-13 10:45:06) 73ca145131584ec7e9d10ee72d483a17189c18403686f0cbf898078659fef5c3
gyirmot_fc_bankiigazolas_20161122__1479824748.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 209 Kb, 2016-11-22 15:25:48)
ca8165f353a212f0b7385e2ddaacb6d8547e09b0eeb90059920c7100635ff645
gyirmotfc_igazgatasiszolgaltatasi_1462197637.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-05-02 16:00:37) 3dddc20789ca56fd6057700d8d594e4fbab307e03ef55cd143c8c1d765722f75
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
gyirmot_fc_kft_koztartozasmentes_ad_1479820922.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 313 Kb, 2016-11-22 14:22:02)
1028042c7c6cf2efdbdcce9401225e36327784e0297a9763217c827917c7a1e5
adoigazolas_gyirmot_fc_2016.05.01_1462088692.pdf (Szerkesztés alatt, 701 Kb, 2016-05-01 09:44:52) 1d22b98a86d2dd24b1f05576b57c9f3be9ae507bb4158703ecd3a66aca9c0cc1
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203142.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:32:22) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
onkormanyzatallasfoglalas_1473754090.pdf (Kér. kieg. szerk., 426 Kb, 2016-09-13 10:08:10) de24f648bbe02a5e0947e17cd5fa63c8313223f3b5ddb30d5e649931ba1afcd7
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
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203137.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:32:17) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
gyirmotstadionepiteseieng_1463044908.pdf (Kér. kieg. szerk., 624 Kb, 2016-05-12 11:21:48) 960a89fd7101df7c210bcfc634c9eac96a6a557c60fc94a2513d765c13cfde5c
gyirmotstadionepiteseiengjogero_1463044909.pdf (Kér. kieg. szerk., 57 Kb, 2016-05-12 11:21:49) 11dab74f2b281c41c08be6961fdd888dcc8ed79100dfccfcf3dc9923c911b5c4
nyilatkozatsenemepitesiengedely_1463045241.pdf (Kér. kieg. szerk., 139 Kb, 2016-05-12 11:27:21) 32791f0e1d68c54edeb9921b8987f8c77bd6b982d0c7a98e87358e68878dc226
gyfctulhozzajarulas_1473753997.pdf (Kér. kieg. szerk., 342 Kb, 2016-09-13 10:06:37) 4da78a3df6808a5656bd9ccadbb0749103bb103f752c6160741858349623d890
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
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203180.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:33:00) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
horvathrk-gysestadionberbeada_1463044839.pdf (Kér. kieg. szerk., 813 Kb, 2016-05-12 11:20:39) 2ca3e174a2388806adf974b2ba9e7e2dd0f1389eff056ae5d3bc475c0c907b49
gyse-gyfcstadionhasznalatihossza_1463044839.pdf (Kér. kieg. szerk., 317 Kb, 2016-05-12 11:20:39) 0316b9c0ef9267a29f14e43f204285bf69580af5b67c1afe83eea8027cd83952
(1)gyse-gyfcstadionhasznalatihossza_1463044839.pdf (Kér. kieg. szerk., 317 Kb, 2016-05-12 11:20:39) 742c5c7fee9101d56b631f845e93c2a89eec55308485a19b759e34abfd6bc374
gyse-gyfcstadionhasznalatieredet_1463044840.pdf (Kér. kieg. szerk., 792 Kb, 2016-05-12 11:20:40) 40683370fa0bcbb08c16924954f319afa60d5188bcd80cdac595613ba84876ca
horvathrk-gysestadionberbeada_1463044840.pdf (Kér. kieg. szerk., 336 Kb, 2016-05-12 11:20:40) 5a578ca1359a3700e7c55c81b86946ac39184c380d179d5b96a276f370557d71
(1)horvathrk-gysestadionberbeada_1463044840.pdf (Kér. kieg. szerk., 111 Kb, 2016-05-12 11:20:40) 9040d614941dbdd8935bd6f45fd2ac7ad00d2571394bf82ed71ff42664051dd3
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be/SFPMOD01-11207/2016/MLSZ
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203130.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:32:10) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
gyirmotstadiontulajdonilap2016._1463044870.pdf (Kér. kieg. szerk., 952 Kb, 2016-05-12 11:21:10) 3f8fc99868fab7c8eef10492bcd76a0203a3ad5e34ebecf18529dc179a543a8c
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203159.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:32:39) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
001_felvono_gyfc_1463045488.pdf (Kér. kieg. szerk., 662 Kb, 2016-05-12 11:31:28) 87fc857f059cebfa812a3e6eafaa2719fcdab1258723b421a9ce6ce74f1d9225
004_kondicionalo_terem_gyfc_1463045502.pdf (Kér. kieg. szerk., 542 Kb, 2016-05-12 11:31:42) 437def4f33faeafd9b54fea30effa385ba1501356c740d6e98c6b48b1197c2f3
005_alcufer_stad_i_lelato_ufegezes__1463045503.pdf (Kér. kieg. szerk., 119 Kb, 2016-05-12 11:31:43) d3983791dc24564bea5246689c6c1b6b05ccc2f5ae9a9271f058ac124f856e64
003_alcufer_stadion_lelatofejleszte_1463045503.pdf (Kér. kieg. szerk., 261 Kb, 2016-05-12 11:31:43) 49b43bbf14bf05c1d2a626eb39c8d5f40316e0b2b0f1f174c978231640ba38e5
konditeremkoltesgvetes_1473754116.pdf (Kér. kieg. szerk., 195 Kb, 2016-09-13 10:08:36) ff1a7bf473c7385b768222d7f45d7a6e00ca8bc916cc28b287a3614c6019c849
saroktakaraskoltsegvetes_1473754127.pdf (Kér. kieg. szerk., 188 Kb, 2016-09-13 10:08:47) c4dab577595836563e43d9f07c28b275c14322c7958c451bd840dbbd6a550b25
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
helyszinrajz_stadion_gyirmot_1462203163.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-05-02 17:32:43) 2dc9744ef041266c95e05c2c356cd531281761e397883b1dd426cf05524f3c34
001_felvono_gyfc_1463045493.pdf (Kér. kieg. szerk., 662 Kb, 2016-05-12 11:31:33) 87fc857f059cebfa812a3e6eafaa2719fcdab1258723b421a9ce6ce74f1d9225
004_kondicionalo_terem_gyfc_1463045506.pdf (Kér. kieg. szerk., 542 Kb, 2016-05-12 11:31:46) 437def4f33faeafd9b54fea30effa385ba1501356c740d6e98c6b48b1197c2f3
005_alcufer_stad_i_lelato_ufegezes__1463045506.pdf (Kér. kieg. szerk., 119 Kb, 2016-05-12 11:31:46) d3983791dc24564bea5246689c6c1b6b05ccc2f5ae9a9271f058ac124f856e64
003_alcufer_stadion_lelatofejleszte_1463045507.pdf (Kér. kieg. szerk., 261 Kb, 2016-05-12 11:31:47) 49b43bbf14bf05c1d2a626eb39c8d5f40316e0b2b0f1f174c978231640ba38e5
konditeremhelye_1473754031.pdf (Kér. kieg. szerk., 30 Kb, 2016-09-13 10:07:11) 93099edd94574969eabb2a6984364e7425a19d8dfd53a0f80d7532bedcf59348
konditeremkialakitas_1473754034.pdf (Kér. kieg. szerk., 30 Kb, 2016-09-13 10:07:14) 110115e7b4cec24be01b279071e8197227ab49ff64cfe19a6bbd33132cbe1ca6
liftalaprajzkorzoszint_1473754043.pdf (Kér. kieg. szerk., 43 Kb, 2016-09-13 10:07:23) f6bcabbc01c3e980a09591d37c848fdc3f365f0ad008b98d4424c88f39194456
liftalaprajzterepszint_1473754047.pdf (Kér. kieg. szerk., 42 Kb, 2016-09-13 10:07:27) bad2e2e3b523aa4ebb0ecd56b82ffa8c4e97c7151b169007c789b408aeea0e0d
liftalaprajzvipszint_1473754052.pdf (Kér. kieg. szerk., 18 Kb, 2016-09-13 10:07:32) c56ecd3581ab3fcf1aea27224495c9c8321db3e50c532b161cd97e74248437c6
lifthelyenekbemutatasa_1473754063.pdf (Kér. kieg. szerk., 44 Kb, 2016-09-13 10:07:43) 5bb6029e0554d8772c56c1f61a43214133a494587d83be6bb4aeff685bbefc51
stadionfejlesztes_1473754071.pdf (Kér. kieg. szerk., 81 Kb, 2016-09-13 10:07:51) e585dd9a45edfb2958986fa74804879bc7e788577f7bd860ec2190e8dd626068
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