
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

A kérelmező szervezet rövidített neve  DMTK

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBII

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

Adószám  19831899-1-13

Bankszámlaszám  11742180-20041315-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2330  Helység  Dunaharaszti

Út / utca  Fő út  Házszám  152

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2330  Helység  Dunaharaszti

Út / utca  Fő út  Házszám  152

Telefon  +36 30 902 07 06  Fax  +36 30 902 07 06

Honlap  www.dmtk.hu  E-mail cím  kulcsar.ferenc@pr.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kulcsár Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 902 07 06  E-mail cím  kulcsar.ferenc@pr.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kulcsár Ferenc +36 30 902 07 06 kulcsar.ferenc@pr.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Kőrösi Ált.Iskola Sportcsarnoka Dunaharaszti Önkormányzat Dunaharaszti Önkormányzat 5 Felkészülés

Tököli Sportcsrnok Tököli Önkormányzat Tököli Önkormányzat 6 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1920-01-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1920-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

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

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 3,1 MFt 2,2 MFt 2,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,4 MFt 0,4 MFt 0,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 10 MFt 16 MFt 18 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 13,5 MFt 18,6 MFt 20,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,77 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,445 MFt 0,5 MFt 0,55 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,18 MFt 3,1 MFt 3,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 8,2 MFt 10 MFt 12 MFt

Összesen 11,595 MFt 15,1 MFt 17,35 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 6,3 MFt 9,2 MFt 17 MFt

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

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

200 025 456 Ft 4 000 509 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 12 823 382 Ft 256 468 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:

Dunaharaszti Pest megyében, Budapesttől délre a főváros agglomerációjában helyezkedik el. Állandó lakossága meghaladja a 20 ezer főt. Egyik büszkesége az új,
modern, hetvenhektáros iparterület, ahol közel 50 gazdasági szervezet, köztük több multinacionális cég telepedett le. Fejlődésének motorja, hogy az M0-s körgyűrű
megépülése nyomán az ország egyik legfontosabb közúti tranzit-központjává vált. Térségi szerepe szempontjából döntő, hogy naponta közel 200 vonat-, autóbusz-
és HÉV-járat köti össze a fővárossal és vonzáskörzete többi településével. Bölcsődével, két óvodával, három általános iskolával és egy középiskolával rendelkezik.
Óvodába 1339 gyerek jár. Az általános iskolákban 1884, míg a középiskolában 498 fő tanul. A lakosság létszámának növekedése az utóbbi években óvodai és iskolai
férőhelyek bővítését tette szükségessé. Sajnos ezek a fejlesztések az intézményekhez tartozó tornaterem hálózatot nem érintették. Az égész városban egy
középméretű, egy alapméretű valamint két alapméret alatti tornaterem található. 2002-ben néhány lelkes és régebben más egyesületekben már játszott fiatal
megszervezte a férfi kézilabda szakosztályt. Az első években csak az utánpótlás korú játékosok sporttal való megszerettetése volt a fő irányvonal, majd 2004-ben
több tapasztaltabb játékos bevonásával összeállítottunk egy felnőtt csapatot. Ezzel egy időben az addig serdülő szinten játszókból egy ifjúsági csapat is megalakításra
került. A 2004/05-ös szezonban a Pest megyei bajnokságban, majd 2005-től-2007-ig a Pest megyei szuper-csoportban versenyeztünk. 2007-ben az elért eredmény
alapján az ifjúsági és felnőtt csapat Dunaharaszti labdajátékai történetében először szerzett jogot NB II-es bajnokságban való részvételre! A csapat jelenleg is az NB
II-ben szerepel, az Északi csoportban. Az utánpótlás nevelés az utóbbi időben újból komoly hangsúlyt kapott, folyamatosan érkeznek a kézilabdát kipróbálni és
ezután versenyszerűen is űzni akaró fiatalok a szakosztályhoz. Külön örömünkre szolgál, hogy a sportág és egyesületünk szolgáltatásai iránti igény nem csak
településünkön, hanem a szomszédos Taksonyban is megjelent. 

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

Állandó lakossága meghaladja a 20 ezer főt. Egyik büszkesége az új, modern, hetvenhektáros iparterület, ahol közel 50 gazdasági szervezet, köztük több
multinacionális cég telepedett le. Fejlődésének motorja, hogy az M0-s körgyűrű megépülése nyomán az ország egyik legfontosabb közúti tranzit-központjává vált.
Térségi szerepe szempontjából döntő, hogy naponta közel 200 vonat-, autóbusz- és HÉV-járat köti össze a fővárossal és vonzáskörzete többi településével.
Bölcsődével, két óvodával, három általános iskolával és egy középiskolával rendelkezik. Óvodába 1339 gyerek jár. Az általános iskolákban 1884, míg a
középiskolában 498 fő tanul. A lakosság létszámának növekedése az utóbbi években óvodai és iskolai férőhelyek bővítését tette szükségessé. Sajnos ezek a
fejlesztések az intézményekhez tartozó tornaterem hálózatot nem érintették. Az égész városban egy középméretű, egy alapméretű valamint két alapméret alatti
tornaterem található. A további fejlődés egyik komoly akadálya, hogy Dunaharaszti területén nincs szabványos méretű sportcsarnok, így mérkőzéseinket valamint a
junior és a felnőtt csapat edzéseit jelenleg a szomszédos Alsónémediben rendezzük. Sajnos ez a lehetőségünk nyáron megszűnik, mert a bérbeadó saját igényeinek
biztosítása érdekében felmondta a szerződést. Így ősszel a nagyobb távolságban lévő Tököl városába helyezzük át székhelyünket, a tököli sportcsarnok lesz a „hazai
pályánk”. A távolság mellett a másik hátrány, hogy mind az edzések, mind a mérkőzések rendezési időpontját illetően alkalmazkodnunk kell a bérbeadóhoz. A
versenysport mellett a létesítendő csarnok a tömegsport iránti igény helyszínét is kiszolgálhatná, hiszen olyan létesítmény, amelyik városi szintű rendezvény
befogadására alkalmas – nincs. A mindennapos testnevelés bevezetése már most sem teszi lehetővé, hogy minden korosztály bejusson tornaterembe. A megépülő
sportcsarnok a délelőtti és a kora délutáni idősávban biztosíthatná az iskolák részére ezt a lehetőséget. A csarnok leválasztása egyidejűleg három testnevelésóra
megtartására adna alkalmat. A sport mellett a város lakosságának kulturális és társadalmi rendezvényeinek lebonyolítására is alkalmas lenne a létesítmény.
Összességében elmondható, hogy a város lakosság összetételének változása, az új generációk megjelenése, a település státusának felértékelődése olyan életviteli
igényt jelent, amely az általános sportolási és ebből következően megjelenő versenyszerű sportolás kielégítésének helyiségigényét jelenti. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunk a szakmai program alábbi ütemezésben történő megvalósításához kapcsolódó költségeket tartalmazza: A projekt megvalósításának
időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2015.07.01-2016.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2015.07.01-
2016.09.01. Bajnokságban való részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2015.09.01-2016.06.30.
Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, támogatókkal, önkormányzattal. 2015.07.01-2016.06.30. 

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

A sportfejlesztési program több területen harmonizál a szakszövetségi stratégiával. Elsődleges cél egy olyan utánpótlás bázis létrehozása, amely lehetőséget biztosít
a helyi, és a környékbeli fiatalok részére, hogy csatlakozzanak a kézilabdázók népes táborához. Ezért elkezdtük a szivacs kézilabdát oktatni kisiskolások körében.
Ennek elsődleges célja, hogy a játékosok létszáma növekedjen. A tömegbázis kialakításnak a következménye lehet a minőség irányába való továbblépés, valamint az
utánpótlás folyamatos biztosítása eredményezi. A létszám növekedése szükségessé teszi új edzők, bevonását. Ezzel biztosítani tudjuk azt a megfelelő szakmai
hátteret, ami a program eredményes végrehajtásának feltétele. 

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

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával
az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. Számítunk arra, hogy a körülmények és a színvonal javulása a vállalkozók
érdeklődését vonja majd maga után. Ezek tükrében próbáljuk meg a TAO adta lehetőséget kihasználva egy Dunaharaszti Sportcsarnok építéséhez szükséges
összeget megpályázni a Szakszövetségnél. A támogatási program segítségével növelhetjük a sportot még kevésbé ismerő társadalmi rétegek bevonását, akik
egyrészt anyagi, másrészt társadalmi, erkölcsi támogatást biztosíthatnak a sportágnak. Az új bevételeknek köszönhetően csökkenteni tudjuk a szülők terheit, melytől
azt reméljük, hogy a szociális hátrány nem lesz akadálya a sportoltatásnak. Az utánpótlás fejlesztés legnagyobb kockázatát az egyesület és a szülők nehéz anyagi
helyzete jelentheti, de bízva a kedvező jogszabályi háttérben, hisszük, hogy a jelenlegi pozitív társadalmi környezetet kihasználva, sportfejlesztési céljaink valóra
váltásával, egyre nagyobb biztonsággal tudunk a vállalkozó szférából származó támogatókhoz fordulni.
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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)

TEB Dunaharaszti Sportcsarnok 2016-01-01 2016-06-30 2016-06-30 279 749 888 Ft

279 749 888 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Dunaharaszti Sportcsarnok 2330
Dunaharaszti
Belterület
1

8230 A további fejlődés egyik komoly akadálya, hogy Dunaharaszti területén
nincs szabványos méretű sportcsarnok, így mérkőzéseinket valamint a
junior és a felnőtt csapat edzéseit jelenleg a szomszédos Alsónémediben
rendezzük. Sajnos ez a lehetőségünk nyáron megszűnik, mert a
bérbeadó saját igényeinek biztosítása érdekében felmondta a
szerződést. Így ősszel a nagyobb távolságban lévő Tököl városába
helyezzük át székhelyünket, a tököli sportcsarnok lesz a „hazai pályánk”.
A távolság mellett a másik hátrány, hogy mind az edzések, mind a
mérkőzések rendezési időpontját illetően alkalmazkodnunk kell a
bérbeadóhoz.

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. 194 024 693 Ft 2 000 255 Ft 4 000 509 Ft 200 025 456 Ft 85 725 195
Ft

283 750 397 Ft 285 750 652 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 20 0 1 Országos

Serdülő 0 0 0 Nincs

Ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 18 0 1 Országos

Összesen 38 0 2
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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)

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 35 20 000 Ft 700 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 35 10 000 Ft 350 000 Ft

Sporteszköz labda db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 70 8 000 Ft 560 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 35 8 000 Ft 280 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 70 2 000 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 8 17 000 Ft 136 000 Ft

Sporteszköz wax kg 26 9 000 Ft 234 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 10 8 000 Ft 80 000 Ft

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

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

Gyógyszer Ragtapasz csom 20 1 200 Ft 24 000 Ft

Gyógyszer Tapadó kötés db 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Gyógyszer Masszázskrém db 10 2 000 Ft 20 000 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 15 2 500 Ft 37 500 Ft

Gyógyszer Orvosi táska felszerelve db 2 5 000 Ft 10 000 Ft

Gyógyszer Lemosó spray db 5 2 500 Ft 12 500 Ft

Gyógyszer Ló krém db 6 6 000 Ft 36 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 10 2 000 Ft 20 000 Ft

Vitamin Komplex vitaminok csom 10 2 000 Ft 20 000 Ft

Gyógyszer Tape BSN 25 cm db 30 950 Ft 28 500 Ft

Gyógyszer Fájdalomcsillapító csom 10 500 Ft 5 000 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)

Kőrösi Ált.Iskola
Sportcsarnoka

Junior,
U14

7 500 Ft 20 10 200 1 500 000 Ft

Tököli Sportcsarnok Junior,
U14

9 000 Ft 40 10 400 3 600 000 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)

Vitányi Attila UP szakm. ig. EKHO 4 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Vitányi Attila 1971-03-21 C Junior, U14

be/SFPHPM01-03150/2015/MKSZ

2015-10-28 13:33 9 / 22



2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 740 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 243 500 Ft

Személyszállítási költségek 1 200 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 452 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 100 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 720 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 008 000 Ft

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

Összesen 13 863 500 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)

12 438 680 Ft 128 234 Ft 256 468 Ft 12 823 382 Ft 1 424 820 Ft 14 119 968 Ft 14 248 202 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 4 000 509 Ft 4 000 509 Ft 2 000 255 Ft 6 000 764 Ft

Utánpótlás-nevelés 256 468 Ft 256 468 Ft 128 234 Ft 384 702 Ft

Összesen 6 385 465 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. -
könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó
jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. -
könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).
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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: Dunaharaszti, 2015. 10. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kulcsár Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Dunaharaszti, 2015. 10. 28.
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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)

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

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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

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: Dunaharaszti, 2015. 10. 28.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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%

be/SFPHPM01-03150/2015/MKSZ

2015-10-28 13:33 18 / 22



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 194 024 693 Ft 2 000 255 Ft 4 000 509 Ft 200 025 456 Ft 85 725 195 Ft 283 750 397
Ft

285 750 652 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 194 024 693 Ft 2 000 255 Ft 4 000 509 Ft 200 025 456 Ft 85 725 195 Ft 283 750 397
Ft

285 750 652 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 438 680 Ft 128 234 Ft 256 468 Ft 12 823 382 Ft 1 424 820 Ft 14 119 968 Ft 14 248 202 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 206 463 373 Ft 2 128 489 Ft 4 256 977 Ft 212 848 838 Ft 87 150 015 Ft 297 870 365
Ft

299 998 854 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (79 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicimpeldany_1430249725.pdf Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2015-04-28 21:35:25)
656727e9c4d2eead4ffbcfc23f33cdc81ab9e77e5e70c20b9711aa718f8d51d0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

terem_tokol_merkozesek_1444814662.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-10-14 11:24:22)
3bdcbad4aeb402c076ab22182ea1f53e5aa6bc77e7b83ea62e0d54002cfebc72

terem_tokol_edzes_1444814705.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-10-14 11:25:05)
adef07e38b09e9cd3f395017df25eb03130bb0cd0995d3334b0f6ceff6ba3def

terem_dunaharaszti_1444814753.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-10-14 11:25:53)
d3ebb91de7b828305cc269473fc75b5c0d1dedfdfbb55bd68e811b0298833974

terem_abeva_modositas_1444814788.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-14 11:26:28)
83e5a94a7a435e4545fa7db7bf6ea02f086f8fba583eb0e6cf77c6f3f5c43a8d

terem_abeva_1444814847.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-10-14 11:27:27)
4a3593e360b65e1ce7b4a3a4d60bc369ae36830f2e5b64e4434584e61e70be20

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

dokumentum_1430398529.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 14:55:29) 4704c723217dbbcd7d7272eac0de765c0617ce78e4f71ff78e3bf0830c58204d

nyilatkozat_beveteli_forrasok_1446030886.pdf Hiánypótlás melléklet, 107 Kb, 2015-10-28 12:14:46)
baf8cf35679b5ba7da47a8b40967a9502ab9cb7a54a69492b2461a09590fb490

A beruházás finanszírozási terve és forrása

finanszirozasiterv_1430398479.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 14:54:39)
c66fa4bbd79c98eecc6e59424e7c8043c0274a083958c55d471897c890226b9b

muszaki-penzugyi-elszamolasiutemte_1446031104.xlsx Hiánypótlás melléklet, 34 Kb, 2015-10-28 12:18:24)
239c4145c5fa1c3cdecd4e0282fa0f04e3c4b8362a0008f70567456042528b60

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dokumentum_1430398517.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 14:55:17) 4704c723217dbbcd7d7272eac0de765c0617ce78e4f71ff78e3bf0830c58204d

uzemeltetesiterv_v2_bt_1446031069.xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2015-10-28 12:17:49)
9e429ccb6329a17c98c5e3e72fae3fb871faaa9654c8965297d923cea3d65004

sportcsarnokfoglalasok1_1446031390.xls Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2015-10-28 12:23:10)
7116ab51d3b40455fea57a7281328b91f7b389a6454c3027ca369d30cf839907

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

dokumentum_1430398503.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 14:55:03) 4704c723217dbbcd7d7272eac0de765c0617ce78e4f71ff78e3bf0830c58204d

polgarmesternyilatkozat0001_1446030912.pdf Hiánypótlás melléklet, 316 Kb, 2015-10-28 12:15:12)
e0e7184e91f3f76fc3df7be96fc1f517c1a024d25a0bba4dbd2478ebabb3376e

Egyéb dokumentumok

indoklas_12m_1445968408.pdf Hiánypótlás melléklet, 40 Kb, 2015-10-27 18:53:28) 762e4f01fa75159566e41bd8f431b1d02c02324c518b2e1f4980eb412f414cee

nevsor_up_1429993135.pdf Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2015-04-25 22:18:55) 65fde014da5cad25ce8b318b5140bf9691c02a27afc65ac623b9ff5186b07108

cooptech_kft_1446030609.pdf Hiánypótlás melléklet, 29 Kb, 2015-10-28 12:10:09) df77f6150a0a6260bf45edbc9df05dc8d7ef8fb4a8fbd506963ab4fdca89bd63

duplex_drink_kft_1446030618.pdf Hiánypótlás melléklet, 169 Kb, 2015-10-28 12:10:18)
282a4365d9b8e3ed0764bfa8aaa0b24a9b14b3a51fe794d2d4db7d50e1d73979

dwbsh_kft_1446030627.pdf Hiánypótlás melléklet, 178 Kb, 2015-10-28 12:10:27) 19b9fe2a1ca11960eb6cd0d1292a29c4f6e291f3b942ad173b3ab0ff72044a43

gebruder_weiss_kft_1446030637.pdf Hiánypótlás melléklet, 130 Kb, 2015-10-28 12:10:37)
9595f81ded6bd6a80f508ee2c9e17ca9481d8b8e3915186fec47922894b1d5c1

korte_kft_1446030654.pdf Hiánypótlás melléklet, 313 Kb, 2015-10-28 12:10:54) 831d9ffce5a6fd1a02889b7e33122b5eaef6bd818674cb93b22a77de724612b6

man_kft_1446030667.pdf Hiánypótlás melléklet, 499 Kb, 2015-10-28 12:11:07) 023fa38dc637fa0213c97ec83d4a1d580a3635b7d22ecce8d38ec880b680d9b7

progress-b90_zrt_1446030684.pdf Hiánypótlás melléklet, 186 Kb, 2015-10-28 12:11:24)
926ad7e1c89b4ebc4af7e7b91644e1cd4fe0d41d7261336d80d5f2437fab5405

power_belt_kft_1446030719.pdf Hiánypótlás melléklet, 819 Kb, 2015-10-28 12:11:59) c414b0cfbd27d9d7efdbfc208a435a3f4f8f809fda5352a3df05847c02c2dc87

prudent_counsel_1446030729.pdf Hiánypótlás melléklet, 17 Kb, 2015-10-28 12:12:09)
186673790a30668e2901af78edfa9926d0aadd3a1f7941fce917b87a0553db02

schauer-hungaria_kft_1446030738.pdf Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2015-10-28 12:12:18)
b0151eb359ae561c378e818490cc88a98ed4a58f50e89196a32b67b4ef93efde

tunderujjak_bt_1446030754.pdf Hiánypótlás melléklet, 642 Kb, 2015-10-28 12:12:34) e8acdcb55fcedae7df9c12e93992c59f2374839ff4c6a1eb1d38cf063a296604

tuzepker_kft_1446030766.pdf Hiánypótlás melléklet, 199 Kb, 2015-10-28 12:12:46) f509dfec0f2cbda727293ffd2c4d11c9c54ee0e9dac3971d15a8226aa2785e78

ut_ep_ker_kft_1446030776.pdf Hiánypótlás melléklet, 186 Kb, 2015-10-28 12:12:56)
a20df1a6d4b83e2d8b3ee582bb75684065fc69f66490f5c5bca6ea322ee17cd4

viner-pack_kft_1446030819.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-10-28 12:13:39) f39ad71166dbd0539dc2db21d969600fc0c1c9b8a7f17f12069f95238fd9c0a3

zold_korona_garden_kft_1446030858.pdf Hiánypótlás melléklet, 172 Kb, 2015-10-28 12:14:18)
3e86deb2fccaac53972b8e1892f0d8293f8561005ffa5f6600d7b634441d00c6

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

sportorvosi_ajanlas_1444814896.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-14 11:28:16)
3f67a085955d312e5675bcba09d16fdd686b7e0e42369218c04ece6258c74bb9
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Nyilvántartó hatóság igazolása

cegkivonat2015.04.24_1430169953.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-27 23:25:53)
7e645a7ffc6a085ae8093116900b25b7881e3eb3b74cd678f74b2c6dbdaa59b7

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

igazgatasidij_hp10.10_1444814533.pdf Hiánypótlás melléklet, 60 Kb, 2015-10-14 11:22:13)
27dc403d03dd99a63972c86c33b803d671fd0f8071a9b3a0b2a6a0cdbd2895d3

kozigkezi_1430249863.pdf Szerkesztés alatt, 5 Kb, 2015-04-28 21:37:43) 3240efeba1c6e87ec7f6378c113e3471c50bdcf1370710ca4c77ab3d856a0cb6

Köztartozásmentes adózó

nav_0_asig20150425_1430170122.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-27 23:28:42)
7af38edbcd520e357701c059e9e07f19b8bcdf55ee3458e13eeda6f14261a5da

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

8230epengjogeros_1445967952.pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2015-10-27 18:45:52)
2085d8876838b2ef0cf7309ef620af86e346d10d8d1281a832c2edfe767ab634

dunaharaszti_sportcsarnok_jogutodla_1445968285.pdf Hiánypótlás melléklet, 425 Kb, 2015-10-27 18:51:25)
f385e8206662a408b19c64c44e48a006c1434a02dad57a809cf98d61b6c7454c

epitesiengedelykerelem_benyujtasa_1430398325.pdf Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2015-04-30 14:52:05)
5f6b2b91060bf320ef9aa8e90362571a0cab9ee6552c3eb7f787d558dd5de95b

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

epitesiengedelykerelem_benyujtasa_1430290412.pdf Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2015-04-29 08:53:32)
5f6b2b91060bf320ef9aa8e90362571a0cab9ee6552c3eb7f787d558dd5de95b

8230epengjogeros_1446031703.pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2015-10-28 12:28:23)
2085d8876838b2ef0cf7309ef620af86e346d10d8d1281a832c2edfe767ab634

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...

testuletidontes0001_1430243451.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-28 19:50:51)
d6518ccaf6610d610d506bee9cc2c477bdc29575a3b6a73075fe57c21c295fb1

testuletidontes0001_1446031508.pdf Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2015-10-28 12:25:08)
d6518ccaf6610d610d506bee9cc2c477bdc29575a3b6a73075fe57c21c295fb1

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

hitelestulajdonilap0001_1430288319.pdf Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2015-04-29 08:18:39)
c7c69976a471d064ed8d8a5e89978db1a64e959e62a23ab3a108697fc89034b5

hitelestulajdonilap0001_1446031524.pdf Hiánypótlás melléklet, 71 Kb, 2015-10-28 12:25:24)
c7c69976a471d064ed8d8a5e89978db1a64e959e62a23ab3a108697fc89034b5

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

testuletidontes0001_1430243390.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-28 19:49:50)
d6518ccaf6610d610d506bee9cc2c477bdc29575a3b6a73075fe57c21c295fb1

tulajdonosinyilatkozat0001_1430290377.pdf Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-29 08:52:57)
a76536aa1a071491df3e1d90c8115dcc05e3b7ff2768c8fe761b4b05db9ac037

tulajdonosinyilatkozat0001_1446031486.pdf Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2015-10-28 12:24:46)
a76536aa1a071491df3e1d90c8115dcc05e3b7ff2768c8fe761b4b05db9ac037

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

palyazatikoltsegvetes_1430398380.xlsx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 14:53:00)
fbd84d0390c9f57a8cf0461e44893aabf2bfb3e90f286cf1d019e3c01f1b781a

koltsegvetesutemterv_1446031269.xlsx Hiánypótlás melléklet, 21 Kb, 2015-10-28 12:21:09)
56570aca4049dc78e75b3c25c0b3e0054cdd241b55618a3d1712c4af2ae5d7c6

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dunaharaszti_e00helyszinrajz_1430301625.pdf Szerkesztés alatt, 555 Kb, 2015-04-29 12:00:25)
e869f23d8cf7f30093d2693079185e59c731802ac6df9eece5e81b87b785fa71

dunaharaszti_e01foldszintialapraj_1430301636.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 12:00:36)
8d4169de18da8e7ff34b6369354015593cbaf44b2c3936652145d5279e0a5186

dunaharaszti_e02emelet_nezoter_1430301645.pdf Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2015-04-29 12:00:45)
bebf3cf20da8a925c6f80506c7e031799c51f6eca445845c86a191c223893339

dunaharaszti_e03metszet_1430301653.pdf Szerkesztés alatt, 529 Kb, 2015-04-29 12:00:53)
0acd1e012e9bc80a1df73998e017754a7954a5fd0b693bdbb96ae90d317571d8

dunaharaszti_e04homlokzatok_1430301661.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 12:01:01)
09e63bcd7a2ceb05d6e992cdf41a0e80ab9180c58fd9964f4757b3b8b296bde2

dunaharaszti_e05homlokzatok_1430301669.pdf Szerkesztés alatt, 901 Kb, 2015-04-29 12:01:09)
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