
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Répcelaki Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Répcelaki SE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Megye

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

Adószám  19893022-2-18

Bankszámlaszám  72600115-10010017-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9653  Helység  Répcelak

Út / utca  Petőfi u. 73.  Házszám  73

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9653  Helység  Répcelak

Út / utca  Petőfi u. 73.  Házszám  73

Telefon  +36 95 371 454  Fax  -

Honlap  https://sites.google.com/site/repcelakise/home E-mail cím  repcese@repcenet.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Molnár Árpád

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 434 62 81  E-mail cím  molnararpad@repcelaktksz.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Bogdán Olivér +36 20 956 18 84 bogdoly@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Répcelak Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

12 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1948

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1948

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 21,433 MFt 29,217 MFt 227,698 MFt

Állami támogatás 0,119 MFt 0,112 MFt 0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 9,08 MFt 8,3 MFt 3,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 4,403 MFt 4,391 MFt 504,42 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 1,5 MFt 2 MFt

Összesen 35,035 MFt 43,52 MFt 738,118 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 16,628 MFt 14,593 MFt 13 MFt

Működési költségek (rezsi) 4,481 MFt 3,446 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 8,497 MFt 8,897 MFt 9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 6,89 MFt 8,309 MFt 16,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,509 MFt 7,192 MFt 691 MFt

Összesen 37,005 MFt 42,437 MFt 730,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 2 MFt 5 MFt 9 MFt

Működési költségek (rezsi) 4,481 MFt 3,446 MFt 1,5 MFt

be/SFPHPM01-03458/2015/MKSZ

2015-10-05 22:37 2 / 21



Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

489 295 065 Ft 9 100 000 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Répcelak, a nyugat-dunántúli város szervezett sportéletének története a 1948-ban megalakuló a Kinizsi Sportkörrel kezdődött. Az 1960-as években Répcelak új ipari
vállalata dinamikus fejlődése számos fiatalt vonzott, így sor kerül 1965-ben a Répcelaki Bányász Sportkör sportegyesület megalapítására röplabda, asztali tenisz és
sakk szakosztályokkal. A Kinizsi Sportkör labdarúgó szakosztályát jogutódként átvette Répcelaki Bányász Sportkör. Napjainkban Répcelaki SE néven működő
sportegyesület teke, labdarúgó és kézilabda szakosztályt működtet, létesítményei a 3 labdarúgó- (2 füves), bitumenes kézilabda-, atlétikai-, tenisz-, valamint 4 sávos
tekepálya. Répcelaki SE Vas megye labdarúgásában jelenleg meghatározó szerepet játszik. A felnőtt csapat 28 éven át egyfolytában NB II-NBIII-as bajnokságban
szerepelt, a 2013-as átszervezést követően második éve a megyei I. osztályban játszik. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek gondozására, Illés akadémiánál 7
játékosunk van leigazolva. A Bozsik program keretében működő korcsoportokból 8 fő szerepel a megyei válogatott csapatokban. Alközpontként működünk,
legfontosabb célkitűzésünk: a répcelaki és a környékbeli falvak utánpótláskorú játékosainak felkarolása, rendszeres edzés lehetőség biztosítása. A szuperligában
szereplő tekecsapatunk az elmúlt bajnoki évadban 3. helyen végzett. Az eredményesség nagy arányban a tárgyi feltételek megteremtésének és kezdetektől
folyamatos fejlesztésének köszönhető. Répcelakon nagy hagyományi vannak a kézilabda sportágnak, sikeres és népszerű sokak körében. Évtizedeken keresztül
működött női és férfi felnőtt csapat is, mely a megfelelő edzéshelyszín és utánpótlás hiányában 3 éve szünetel. 2015-ös év elején a női csapat megerősödése után
jelenleg a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban szerepel. 2014. szeptemberétől újraszerveztük az általános iskolában az utánpótlás kézilabda képzést is,
iskolás korú szivacskézilabda játékosaink száma 12. Versenyengedéllyel rendelkező játékosunk az U19 korosztályban 2 fő, akik a felnőtt csapatban játszanak. U15
korosztályban 10 fő játékosunk versenyengedéllyel még nem rendelkezik. Felkészülésre az iskola tornatermét használjuk, mely nem kézilabda szabvány méretű.
Programunk az MKSZ elnökségének céljaival teljes összhangban tartalmaz infrastrukturális fejlesztést, csarnok építését tervezzük, hogy még több gyermeknek
legyen kedve és és lehetősége a kézilabdát választani, a sportág minél népszerűbb legyen. 

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

Répcelak városában és a 25 km-es vonzáskörzetben lévő települések egyikében sincsen kézilabda sportolásra alkalmas vagy szabvány méretű kézilabda pálya.
Korszerű, ugyanakkor elsősorban funkcionálisan a kornak megfelelő, egyszerű, akadálymentes, a regionális és megyei válogatottak edzéslehetőségeit
problémamentesen, kedvezményesen biztosító, 40 x 20 méteres pályát magában foglaló szabványos méretű munkacsarnok beruházást tervezünk a fenntarthatóság
szempontrendszerének figyelembe vételével. Szakosztályunk utánpótlás-nevelési körülményi javulnak, nő a kézilabdázásra alkalmas létesítmények száma, mely
leginkább az edzés feltételek javítását szolgálja, megteremti kistérségi és regionális szinten a biztonságos és kényelmes sportolás, versenyzés feltételeit. Az épület
tervezése költséghatékony módon történt. Az épület fő egysége a tornacsarnok, 20*40 m névleges méretű kézilabda pálya és biztonsági területeinek elhelyezésére
szolgáló nagy belmagasságú csarnoktér. A fő rendeltetés kiszolgálására öltözők, vizes blokkok és kisebb edzőtermek készülnek. Helyet kapnak az épületben a
működtető egyesület irodái és klubhelyisége is. Az épület meghatározó eleme a csarnoktér egységes szendvicspanel homlokzataiból képezett főtömeg. A fő
feltárulási irányból Üveg-fém szerkezetű függönyfalas aula és a téglaburkolatú lépcsőházi tömeg bontja le a látványt, melyet a déli oldalon az edzőtermek
alacsonyabb vakolt tömbjei tagolnak. Az épület építészeti és belsőépítészeti koncepció a funkcionalitás és az energikus modern stílus jegyében lett meghatározva. A
csarnok befogott vasbeton pillérvázon nyugvó, 30 m fesztávú acél rácsostartó szerkezettel kerül áthidalásra. A homlokzatok nagyrészén fémvértezetű
szendvicspanel, míg a szomszédos épületszárnyak határfelületein vázkerámia falazat adja a térelhatárolást. A csarnok héjalása nagybordájú trapézlemezre felépített
lapostetős rétegrend, műanyag lemez szigeteléssel lezárva. Az alacsonyabb épületrész vázkerámiából falazott és előregyártott körüreges vb. panelekkel fedett. Az
aula főhomlokzata árnyékolt függönyfal rendszerrel kialakított. Az ingatlan ivóvíz ellátása és szennyvíz elvezetése közüzemi hálózatról biztosítható. A fűtési
hőmennyiség és a melegvíz előállítását gázkazán biztosítja. A csarnok hővisszanyerős szellőztetéssel ellátott, a belsőterű helyiségek gépi szellőzéssel tervezettek. Az
épület villamos energia ellátása villamos hálózatról biztosított. A villamos hálózat kialakítása feleljen meg az általános követelményeknek. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama 2015. július 1. -2016. június 30. Az építési engedélyezési tervdokumentáció és a hatósági engedélyezési eljárás, a projekt előkészítése 2015.
márciusában megkezdődött, legkésőbb 2015. július hónap befejeződik. A beruházás mérete indokolttá teszi a közbeszerzési törvény szerinti közbeszerzési eljárás
lebonyolítását az építési kivitelezés projektelem megvalósítására alkalmas, megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozás kiválasztása érdekében. A közbeszerzési
eljárás lebonyolítására szakértő kerül bevonásra, aki tevékenységét tervezetten 2015 júniusától 2015 augusztusáig végzi. Az építési beruházás megvalósításához a
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatadója elkészítteti a kiviteli tervdokumentációt és az építést a szakmai szabályoknak megfelelően elvégzi tervezetten 2015.
augusztusi munkaterület átadástól a 2016. májusi műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A hatósági használat-bevételi eljárás és próbaüzem tervezett ideje 2016.
május közepétől 2016. június közepéig tart. Az építési beruházáshoz a jogszabályok előírás a műszaki ellenőr alkalmazása, aki a beruházás megvalósítását teljes
idejében felügyeli. Tevékenysége tervezetten az építési kivitelezéssel egy időben zajlik: 2015. augusztusi munkaterület átadástól a 2016. májusi műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárásáig. A támogatott sportfejlesztési program megvalósítására, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség
teljesítésére, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátására referenciákkal, tapasztalattal rendelkező, a teljes projekt
alatt tevékenységet végző projektmenedzsment szervezet kerül bevonásra. A pénzügyi elszámolásokhoz a beruházás méretéből adódóan a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletnek való megfelelőség érdekében jogosult és megfelelő referenciákkal, tapasztalattal rendelkező, a teljes projekt alatt
tevékenységet végző könyvvizsgálót vonunk be. 

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

Korábban nem került SFP beadásra. A Répcelaki Sportegyesület 2015-2016-os időszakra tervezet Sportfejlesztési Programja több pontos is kapcsolódik a Magyar
Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009-2017 dokumentumban megfogalmazottakhoz. A kézilabda utánpótlás-nevelés területén a jövő
eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése érdekében korábban elkezdődött egyesületünknél a kisiskolás korúak
bevonása szivacskézilabda foglakozásokkal, az infrastrukturális feltételek megteremtésével a gyermekek számát kívánjuk emelni. Ehhez a város általános iskolájának
mindennapi testnevelés órái keretében tartott a kézilabda és szivacskézilabda sportág megismerését célzó foglalkozások is lehetőséget nyújtanak. A városi óvoda,
általános iskola és sportszervezetünk kapcsolatát erősíti a kialakított együttműködési, csarnok kihasználtsági terv. A csarnok a kialakítandó utánpótlás-nevelési
rendszeren belül a kistérségi tehetség-kiválasztás megszervezéséhez és a kistérségi versenyrendszerhez teremti meg a tárgyi feltételeket. A beutazható távolságra
lévő, kistelepüléseket is bevonó kistérségi versenyek rendezése reális lehetőséggé válik, költségfaktora – hosszú távú hatásaihoz képest – rendkívül alacsony.
Lehetővé válik a kiválasztott tehetségek részére képzőtáborok szervezése a legjobb, legképzettebb szakemberek részvételével. A Sport és Területiség kapcsolatát
erősíti, hogy a működő szakosztály felkészüléséhez korszerű létesítményi feltételhez jut, és az országos lefedettséghez is hozzájárul. A tervezett délutáni, hétvégi,
szünidei (táboroztatás) időszak a szülőknek jelentős, tartalmas segítséget ad, hozzáférhető, elérhető árú minőségi megoldást kínál. Célunk a szivacskézilabda
további szélesebb körű megismertetése, gyerekek, fiatalok egyre nagyobb rétegének bevonása. A kézilabda népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódásával a
lokális/helyi fesztivál típusú rendezvényeket tartását tervezzük. Az önkéntes munka minden, Európában ismert és elismert formáját is meg kíséreljük adaptálni a
szabadidősport és a diáksport területén. A magántőke fokozott bevonásával egyesületünk a kézilabdázásba újabb támogatót megszerzett meg, újszerű
kezdeményezésekkel, kreatív ötletekkel, a kapcsolati tőke felhasználásával és bővítésével további szimpatizánsok, támogatók megnyerésére törekszünk. 

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

A program közvetlenül kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bír az egészségtudatosságra való nevelésben, a deviáns magatartási formák visszaszorításában, a
közösségi lét értékeinek megismertetésében. A program társadalmi hatása elsősorban a sport, mint örömszerzési forma biztosításában, a testmozgás révén a
gyermekek és fiatalok egészségi állapotának megőrzésében és javulásában nyilvánul meg, akik felnőtté válva egy egészséges nemzet, egy egészséges társadalom
kialakulását alapozzák meg. A csapatsport gyakorlásának további pozitív hatása a mind a gyermekek fejlődésében, mind a sportot űző idősebb korosztályok
esetében, hogy a csapatsport összetartó erő a közösségben és az egészséges élet iránti elkötelezettség erősíti, erőteljesebb társadalmi közösségformáló és
kulturális hatással bír. A projekttel elsősorban közvetlenül a kézilabda és közvetetten más sportágak hosszú távú fejlődésének megalapozása válik lehetővé. A
tömegestés, tömegbázis növeléséhez Répcelakon és vonzáskörzetében megteremtődnek az olcsóbb, egyenlő eséllyel hozzáférhető létesítményi feltételek. A
támogató cégek oldaláról a társadalmi felelősségvállalási aktivitás erősödik. Mivel a projekthez egyéb gazdasági tevékenységek is szorosan kapcsolódnak a
fenntartás és üzemeltetés során a munkahelyteremtés, munkahelymegtartás szempontjai is érvényesülnek. Általános gazdasági hatás, hogy a tervezett csarnok
átadását követően a növeli a sportcélú infrastrukturális vagyont. Középhosszú távon kialakul helyi szinten a sportgazdaság. A transzparens működés következtében
további támogatók megjelenésére lehet számítani, ami további növekedéshez vezethet. A szélesebb körű gazdasági hatás az állam közvetlen és közvetett
adóbevételeinek növelésében nyilvánul meg. Kockázati tényezők: az ütemtervben meghatározott teljesítési időpontok csúszása; közbeszerzési tender időbeni
csúszása; kivitelező hibájából felmerülő csúszások, hiányosságok; a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés csúszása, támogatás lehívásának csúszása; változás
következik be a menedzsmentben; intézményi és működési kockázatok; időjárási tényezők; jogszabályi környezet módosulása. A kockázati tényezők mérséklésére
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(különösen a likviditási, közbeszerzési, engedélyeztetési, kivitelezési kockázatok vonatkozásában) intézkedések tervezésére került sor.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

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

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

BTI Építési beruházás 2015-10-01 2016-03-31 2016-04-15 673 119 900 Ft

BTI Építési engedélyezési tervek elkészítése 2015-07-01 2015-09-30 2015-05-31 5 880 100 Ft

BTI Műszaki ellenőrzés 2015-07-01 2016-03-31 2015-05-31 6 000 000 Ft

685 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Építési beruházás 9725
Répcelak
Arany János u.
.

166/3 Sportcsarnok építés kivitelezése a építési engedély alapján,
jogszabályoknak megfelelően elkészített kiviteli tervek alapján,
tevékenységre alkalmas, jogosult és megfelelő referenciákkal,
tapasztalattal rendelkező vállalkozás kiválasztásával. Tervezett költsége
tervezői költségbecslés alapján: bruttó 673 119 900 Ft

Építési engedélyezési tervek
elkészítése

9725
Répcelak
Arany János u.
.

166/3 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítéséhez megfelelő jogosultsággal és
referenciákkal rendelkező szakember biztosítása. Tervezett költsége:
bruttó 5 880 100 Ft

Műszaki ellenőrzés 9725
Répcelak
Arany János u.
.

166/3 Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek való megfelelőség érdekében vonatkozó jogosultságú
műszaki ellenőrzés biztosítása. Tervezett költsége: bruttó 6 000 000 Ft.

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

Nem

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 475 302 115 Ft 4 892 951 Ft 9 100 000 Ft 489 295 065 Ft 209 697 885
Ft

694 100 000 Ft 698 992 951 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 0 0 0 Nincs

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U13 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő 0 10 0 Nincs

Ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 0 0 0 Nincs

Összesen 0 10 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

2015/16 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

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

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

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 utófinanszírozott 9 100 000 Ft 9 795 710 Ft 4 892 951 Ft 13 992 951 Ft

Összesen 13 992 951 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program
megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált
támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek: árajánlatkéréseket követően projektmenedzsment, közbeszerzési
eljárás lebonyolítására, könyvvizsgálatra szakértők bevonása, valamint a beruházáshoz kapcsolódó hatósági eljárások díjai. Tervezett
költségei összesen: bruttó 9 100 000 Ft Hatósági eljárások díjai: 500 000 Ft Projektmenedzsment: bruttó 6 000 000 Ft Közbeszerzési eljárás
lebonyolítása: bruttó 1 330 000 Ft Könyvvizsgáló tevékenysége: bruttó 1 270 000 Ft
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Répcelak, 2015. 10. 05.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Molnár Árpád (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

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

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

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

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

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

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

Kelt: Répcelak, 2015. 10. 05.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Répcelak, 2015. 10. 05.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő - 3 5 67%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő - 1 3 200%

Edzőtáborok száma db - 0 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db - 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 - 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

Új építésű sportolás célú épület nettó (hasznos)
alapterülete

m2 - 0 2469 0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő - 2 2 0%

U18 fő - 0 0 0%

U17 fő - 0 0 0%

U16 fő - 0 0 0%

U15 fő - 10 10 0%

Egyéb indikátorok

szivacslabda fő kisiskolás korosztály,
utánpótlási bázis

12 25 108%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 475 302 115 Ft 4 892 951 Ft 9 100 000 Ft 489 295 065 Ft 209 697 885 Ft 694 100 000
Ft

698 992 951 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 475 302 115 Ft 4 892 951 Ft 9 100 000 Ft 489 295 065 Ft 209 697 885 Ft 694 100 000
Ft

698 992 951 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 475 302 115 Ft 4 892 951 Ft 9 100 000 Ft 489 295 065 Ft 209 697 885 Ft 694 100 000
Ft

698 992 951 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 50 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (40 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairminta_rlak_se_molnara.pd_1429771377.pdf Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-23 08:42:57)
46eabf8880f89eadd9af34bff7107d77acad643ae90c1acc4413c0b37eadf842

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

16_1430220628.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 13:30:28) d441501866df577da2ce832b3f0b9730f2f2bec98c2f10858f147158064ac3ea

9_10_hp_repcelakisesfp2014_2030__1444045009.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-05 13:36:49)
6f8d6497be30d3c83f6347e4d8b2def73bed9e3a9fda17c5db8cc239b32425a1

A beruházás finanszírozási terve és forrása

13_beruhazasfinanszirozasitervee_1430206941.pdf Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2015-04-28 09:42:21)
99de42519e92b2fedf5f0facd3200112247451f67f9fef194edb2e32a03e4c33

9_10_hp_repcelakisesfp2014_2030__1444044983.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-05 13:36:23)
6f8d6497be30d3c83f6347e4d8b2def73bed9e3a9fda17c5db8cc239b32425a1

6_hp_onresztestuletihatarozat150_1444046836.pdf Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2015-10-05 14:07:16)
5f3627e83f1f24b90b11206b73e7ed67d756d118dbb5cfc85b6b388a97bcf8da

7_hp_szandeknyilatkozatlinde15042_1444046842.pdf Hiánypótlás melléklet, 94 Kb, 2015-10-05 14:07:22)
e86ad2766ac980a1df19e1bb67358f0f4c07cae2cbca62adef57b5bc6777d25b

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

15_letesitmenykihasznaltsaga_1430206964.pdf Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2015-04-28 09:42:44)
6e9f18ad51c7ce494a41e934a95ab4c77de5213cbf11bc1dfef1453a9479858c

9_10_hp_repcelakisesfp2014_2030__1444044999.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-05 13:36:39)
6f8d6497be30d3c83f6347e4d8b2def73bed9e3a9fda17c5db8cc239b32425a1

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

14_1430220615.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 13:30:15) 51231f36e52b0c0fce238beccd72b63c939d03f22310275e98bbf58fd525f991

9_10_hp_repcelakisesfp2014_2030__1444045024.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-05 13:37:04)
6f8d6497be30d3c83f6347e4d8b2def73bed9e3a9fda17c5db8cc239b32425a1

8_1_hp_tamogatonyilatkozat_1444045038.pdf Hiánypótlás melléklet, 20 Kb, 2015-10-05 13:37:18)
30e4ffa825c2fc4f5c141836ee4075f35df1fd681a19727bdc9ce5aa99c65cd4

8_2_hp_159_2015_jegyzokonyvikivona_1444045045.pdf Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2015-10-05 13:37:25)
8f42d3b26bd499e7ec7d07630f280559c99c7d1340155e1f7433a3061661563c

Egyéb dokumentumok

5_nyilatkozat_repcelak_se_1430225919.jpg Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2015-04-28 14:58:39)
ed216074f5d3a7320fbd9a94047e034b510ca1432936a6a2f3e1faccc78da764

5_jegyzokonyv_repcelak_ok_se_linde__1430225979.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-28 14:59:39)
907a2f70038f8139bf4e239e87858c22ce5e0d0967de0fdeec568500aebf8841

Nyilvántartó hatóság igazolása

nyilvtart_kiv_rlak_se_150402_1429771286.pdf Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2015-04-23 08:41:26)
efe9bfae65b564baee44ecf9c9f2a88cab98230a2a64ccb30da14de6d981f4b8

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

1_1_hp_repcelakseutalasbizonylat_1444038608.pdf Hiánypótlás melléklet, 540 Kb, 2015-10-05 11:50:08)
eb60e38182ff12001e475e0010724f6ddde3ee223cee910a728db31c9c21df1b

1_2_hp_repcelaksebankszlakiv150_1444038615.pdf Hiánypótlás melléklet, 599 Kb, 2015-10-05 11:50:15)
9753cc1bd08855080a2fa9132b2f1af741a208270bbdb63a21667ccfc8a23167

4_igazgatasiszolgdijbefizetese_1430213779.pdf Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-28 11:36:19)
7531657535ad03a0df3dc91b966358d40c2c4724ea1c2175887ebf5d984e773b

Köztartozásmentes adózó

repcelakseadoig150422_1430133442.pdf Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2015-04-27 13:17:22)
c805604b888f6a5b44ebffd6861b1df5cf74df40b46e2902c7ed809d19056d9f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

10_egyebengedely_1430209458.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-28 10:24:18)
8913073090e3fe259314803240a6d9f9d1b7b2c12e446f9289266be7bf4399bd

3_2_hp_hatarozat_jogerore_emelese_1444047134.pdf Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2015-10-05 14:12:14)
1116ad9140ece9beaf3dcddc6a9113bdba0713308f7b8eb4d590cfad197378d9

3_1_hp_ep.eng.erdemi_dontes_1444047151.pdf Hiánypótlás melléklet, 857 Kb, 2015-10-05 14:12:31)
d5db930e4d084a60cf810ee026d4c78d9332a4f7c5cdf96b5477cde973facf4e

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

9_csarnoklatvanyterv_1_1430209939.jpg Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2015-04-28 10:32:19)
fbbb768b7891f2bb5c80a2687ca3de91616ca4591372eccf7f01268a3042f933

9_csarnoklatvanyterv_2_1430209959.jpg Szerkesztés alatt, 545 Kb, 2015-04-28 10:32:39)
b96a5e62a41f84ad2f62bb28a3b37077f74ae3a6ed0b7acbb80a5637f1cbfd3c

9_e1helyszinrajz_1430210199.pdf Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2015-04-28 10:36:39) 4cd9585dd2257509a57a958fc55aa51efcff1bf1b5f08a2c4d47f98ef80fd80b
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3_1_hp_ep.eng.erdemi_dontes_1444038777.pdf Hiánypótlás melléklet, 857 Kb, 2015-10-05 11:52:57)
d5db930e4d084a60cf810ee026d4c78d9332a4f7c5cdf96b5477cde973facf4e

3_2_hp_hatarozat_jogerore_emelese_1444038787.pdf Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2015-10-05 11:53:07)
1116ad9140ece9beaf3dcddc6a9113bdba0713308f7b8eb4d590cfad197378d9

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...

7_sportceluingatlanberlesmasjo_1430206845.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-28 09:40:45)
4f533d0bf95786d5b2c11ce7c3fa451fdcebd4d586a4d4bdcee00adf9bd27cff

4_1_hp_elozetesirasbelihozzaj.jel_1444047050.pdf Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2015-10-05 14:10:50)
155f170408f09b0538910a738714a4fc134b20658a1a961e5718e64d004d3838

4_2_hp_158_2015_jegyzokonyvikivona_1444047056.pdf Hiánypótlás melléklet, 48 Kb, 2015-10-05 14:10:56)
ca435853847046729d64e299e4a8373587be1ad5ab3395f3fd1913651f5adf9a

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

8_hrsz_1430206859.pdf Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2015-04-28 09:40:59) 2751a0348d9db7b086ba285bc168c0a17b2cb5306beb455822c9508f28bcad94

2_hp_tulajdonilap166-3150902_1444038714.pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Kb, 2015-10-05 11:51:54)
30e5bd5b1d5a4ef065ae8f79d4d43ac7a901efb0da95a6dff42a67ec289e7627

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

6_sportceluingatlantulajdonoshoz_1430303336.pdf Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2015-04-29 12:28:56)
e9d0936e6b3e3711f5890adb4a12c78e16312738c2a3de8a3d572487f495254a

4_1_hp_elozetesirasbelihozzaj.jel_1444038675.pdf Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2015-10-05 11:51:15)
155f170408f09b0538910a738714a4fc134b20658a1a961e5718e64d004d3838

4_2_hp_158_2015_jegyzokonyvikivona_1444046268.pdf Hiánypótlás melléklet, 48 Kb, 2015-10-05 13:57:48)
ca435853847046729d64e299e4a8373587be1ad5ab3395f3fd1913651f5adf9a

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

11_repcelaksportcsarnokepitesk_1430206894.pdf Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2015-04-28 09:41:34)
8a358ee6d2ce7e3d52d74281163177a425b67ae8946d1cc18a87ec3074a821b4

5_1_hp_tetelestervezoikoltsegbecs_1444038935.zip Hiánypótlás melléklet, 241 Kb, 2015-10-05 11:55:35)
5e834ef3150b9a06a1654a89aef7351753f91e98b2c4aa72ea440a93978d5c4b

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

12_projektelemekreszlezetese_1430208180.pdf Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2015-04-28 10:03:00)
0060b2806e33341d718f9d04a868827e111d128b0fc88c49bfd3c4a93d1b1726

5_2_hp_ee170etdrmuleiras_tervla_1444039365.zip Hiánypótlás melléklet, 14 Mb, 2015-10-05 12:02:45)
22f8d2185113108800873375ab4ce37b74ffd0813879059c2769c1133b0b1241
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