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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve

JSMA

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

569 - Alapítvány

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18136610-1-41

Bankszámlaszám

10300002-10439499-49020017

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1037

Város

Budapest

Közterület neve

Máramaros

Közterület jellege

köz

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1116

Város

Budapest

Közterület neve

Hauszmanna Alajos

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 512 96 81

Fax

+36 30 512 97 20

Honlap

http://jsma.hu/

E-mail cím

toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

E-mail cím

toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szegő Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

képviselő

Mobiltelefonszám

+36 30 512 97 20

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tóth-Császár Gábor

E-mail cím

+36 30 512 97 20

toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Nyéki Imre Uszoda

XI. Kerület Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Játszva, Sportolva, Megelőzni Alapítvány

6

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2012-02-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2012-02-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2012-02-01

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

2016-05-25 07:59

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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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

5,1 MFt

5,76 MFt

6,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6,8 MFt

6,2 MFt

6,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

185,2 MFt

209,5 MFt

200 MFt

Egyéb támogatás

4,2 MFt

5,1 MFt

6 MFt

Összesen

201,3 MFt

226,56 MFt

219 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

4,52 MFt

7,46 MFt

8,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,859 MFt

5,823 MFt

6,5 MFt

Összesen

8,379 MFt

13,283 MFt

15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,3 MFt

4,8 MFt

5,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2016-05-25 07:59
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 592 135 Ft

70 433 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

204 351 849 Ft

4 087 037 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 836 074 Ft

36 721 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-05-25 07:59
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány -mint társadalmi szervezet- célja, hogy az egészséges életmód fenntartása mellett, megteremtse annak sportinfrastruktúrális lehetőségét is. A célcsoportról elmondható, hogy közéjük tartozik minden vízilabda sportot kedvelő, és aktívan űző személy, aki egy felújított, 21.
századnak megfelelő környezetben kívánja kedvenc sportját űzni. A több éve elkezdődött, és a mai nap is tartó feljesztéseknek is köszönhetően hatalmas ütemben
növekszik a sportolók száma, miközben a létesítmény üzemeltetési, és fenntartási költségei egyre csökkennek. Alapítványunk fontosnak tartja az egészséges életmód
elsajátítását minél szélesebb körben.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A vízilabda mint látványcsapatsport egyre nagyobb teret hódít meg magának. A Nyéki Imre Uszoda a hét hét napján kínál lehetőséget a vízilabdát szervezett
körökben gyakorolni óhajtók számára. Remek elhelyezkedésének, és egyre szebb- és igényesebb megjelenésének köszönhetően,egyre többen óhajtanak az
uszodában vízilabdázni. A megnövekedett létszám, új igényeket is követel az ingatlantól.A 2015/2016-os TAO program keretében megépített erőnléti, és edzőtermek
berendezéséhez konditermi gépek beszerzését tervezzük.Tovább folytatódik az elavult elektromos-, és gépészeti rendszer felújítása, kiegészülve a szellőzőgépház
felújításáva. A külső nyílászárók javítása, kicserélése üzemeltetési szempontból elengedhetetlen. A kinnti oktató medence felújításra kerül, és téliesítésével meg fog
oldódni, hogy a megnövekedett sportolói létszámnot teljeskörűen ki tudjuk szolgálni. A bennti versenymedence, és tanmedence szigetelése, csempézése, és a
folyókák teljeskörű kicserélése nélkülözhetetlen az uszoda biztonságos üzemeltetése szempontjából. A 2014-ben épített új uszoda közvetlenül össze van kötve az
érem utcai sportcsarnokkal, amely öltözőinek felújítása elkerülhetetlen. Utolsó ütemként az Uszodát körülvevő járdasziget teljes cseréje fog megvalósulni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. A fejlesztések, az alábbi ütemezésben valósulnak meg: - konditermek gépeinek beszerzése,-elektromos, és gépészeti
munkálatok,- szellőzőgépház felújítási munkálatai,- külső nyílászárók felújítása, cseréje,- kinnti oktató medence felújítási munkálatai,- bennti medencék szigetelése,
csempézése, folyókák cseréje,-érem utcai öltözők felújítása, járdasziget cseréje. Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek a szezon menetrendjéhez igazodva,
folyamatosan merülnek fel.

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 program elemei összhangban vannak a Magyar Vízilabda Szövetség stratégiai céljaival, hiszen mindkét fél alapvető célja a sportág népszerűsítése. Fontos hogy
megtaláljuk a sportolni vágyó-, és akaró közönséget. Fontos, hogy egyre több gyermeket csábítson el a sportág magának, hogy megfelelő utánpótlás bázis
alakulhasson ki. A program szoros összefüggésben áll az elmúlt négy év programjával. Fontosnak tartjuk szem előtt tartani, hogy az üzemeltethetőség hosszú távra
meg legyen oldva, a lehető legnagyobb költségcsökkentéseket érjük el a beruházásokkal.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi szempontből kiemelkedő, hogy egyre többen választják az aktív szabadidős elfoglaltságot! Hosszú távon ez pozitív hatást eredményez. Az
egészségesebb életmód, egészségesebb közérzetet generál. Azok akik csapatokba bekerülnek, közösségeket alakíthatnak ki, megfelelő kommunikációs
csatornákkal. Fontos, hogy a lehető legszélesebb célcsoport kerüljön be a hosszú távú tervekbe, és az is, hogy minden osztály képviseltethesse magát, a
gyermekektől kezdve, az idősebb korosztályig. Gazdasági hatáskénk kiemelkedő az az anyagi forrás, melyet jelen pályázat nyújt. A program sikerességén az
egyesületeken, társaságokon kívül, a sportszergyártók is profitálhatnak, az egyre nagyobb sportszer kereslet miatt. Az egyesületi bevételek is egyenes arányban kell
hogy nőjjenek a nagyobb létszámmal egyenes arányban.

2016-05-25 07:59
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Új?

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-25 07:59
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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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök

Evezőgép

db

1

549 000 Ft

549 000 Ft

Sporteszközök

Futópad

db

1

2 323 420
Ft

2 323 420 Ft

Sporteszközök

Elipszisjáró

db

1

1 703 152
Ft

1 703 152 Ft

Sporteszközök

Teremkerékpár

db

1

449 695 Ft

449 695 Ft
5 025 267 Ft

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Evezőgép

A 2015/2016-os elfogadott TAO program részeként megépült a Nyéki Imre Uszoda erőnléti, és edzőterme. A vízilabda sportolóinak igényeit
felmérve szükség lenne evezőgépre a mindennapos erőnléti edzésekhez.

Futópad

A 2015/2016-os elfogadott TAO program részeként megépült a Nyéki Imre Uszoda erőnléti, és edzőterme. A vízilabda sportolóinak igényeit
felmérve szükség lenne futópadra a mindennapos erőnléti edzésekhez.

Elipszisjáró

A 2015/2016-os elfogadott TAO program részeként megépült a Nyéki Imre Uszoda erőnléti, és edzőterme. A vízilabda sportolóinak igényeit
felmérve szükség lenne elipszisjáróra a sportolók mozgás-koordinációjának, és az alapállóképesség(kardióedzések) feljesztéséhez.

Teremkerékpár

A 2015/2016-os elfogadott TAO program részeként megépült a Nyéki Imre Uszoda erőnléti, és edzőterme. A vízilabda sportolóinak igényeit
felmérve szükség lenne teremkerékpárra a mindennapos erőnléti edzésekhez.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 485 781 Ft

35 921 Ft

70 433 Ft

3 592 135 Ft

1 539 486 Ft

5 095 700 Ft

5 131 621 Ft

2016-05-25 07:59
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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.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

tárgyi
eszköz
felújítás

Nyéki Imre Uszoda belső medencéjének
felújítása

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

33 210 437 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Érem utcai öltözők felújítása

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

26 244 236 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Kültéri oktató medence felújítása, téliesítése

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

79 236 129 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Beltéri tanmedence felújítása

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

13 083 667 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Személyszeti öltözők felújítása

2016-07-01

2017-06-15

2017-07-30

15 945 943 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Nyéki Imre Uszoda külső betonjárda felújítása

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

11 092 498 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Nyéki Imre Uszoda külső ajtóinak felújítása,
cseréje

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

9 949 099 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Szervízalagút felújítása

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

9 313 291 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

belső medencetér világításának cseréje

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

21 519 647 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Szellőzőgépház rekonstrukciója

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

31 263 711 Ft

tárgyi
eszköz
felújítás

Uszoda gépészet

2016-07-01

2017-06-15

2017-06-30

34 942 000 Ft

285 800 658 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Nyéki Imre Uszoda belső
medencéjének felújítása

1116
Budapest XI.ker
Kondorosi út
14

43166/3.

Az uszoda biztonságos, és gazdaságos üzemeltetésének technikai
feltétele.

Érem utcai öltözők felújítása

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Játékosaink számára a felújított öltözők kiváló lehetőséget jelentenek.

2016-05-25 07:59
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Kültéri oktató medence felújítása,
téliesítése

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Játékosaink számára őszi-téli időszakban is lehetőséget nyújt az
edzésekre, különösen az utánpótlás bázis számára.

Beltéri tanmedence felújítása

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Az uszoda biztonságos, és gazdáságos üzemeltetésének technikai
feltétele.

Személyszeti öltözők felújítása

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

A személyzeti öltözők felújítása a biztonságos, és gazdaságos működés
szempontjából elkerülhetetlen.

Nyéki Imre Uszoda külső
betonjárda felújítása

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Az egyre növekvő látogatók biztonsága érdekében történik.

Nyéki Imre Uszoda külső ajtóinak
felújítása, cseréje

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Az uszoda gazdaságos üzemeltetésének technikai feltétele.

Szervízalagút felújítása

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Az uszoda biztonságos üzemeltetésének technikai feltétele.

belső medencetér világításának
cseréje

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Az uszoda biztonságos üzemeltetésének technikai feltétele.

Szellőzőgépház rekonstrukciója

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Az uszoda gazdaságos üzemeltetésének technikai feltétele.

Uszoda gépészet

1116
Budapest
Kondorosi út
14

43166/3.

Az uszoda gazdaságos, és biztonságos üzemeltetésének technikai
feltétele.

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

2016/17 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.

198 221 294 Ft

2 043 518 Ft

4 087 037 Ft

204 351 849 Ft

87 579 364
Ft

289 887 695 Ft

291 931 213 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

1

Látens csapatok
száma

1

Elméleti gyereklétszá
m

40

Tényleges
gyereklétszám

12

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

1

12

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

0

0

Gyermek leány

0

0

Serdülő fiú

12

1

Serdülő leány

0

0

Ifjúsági fiú

0

0

Ifjúsági leány

0

0

Összesen

12

1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny

db

12

17 000 Ft

204 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Melegítő (alsó,felső)

db

12

20 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

Stopperóra

db

1

8 000 Ft

8 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszónadrág

db

12

5 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Edző cipő

pár

12

16 000 Ft

192 000 Ft

49

66 000 Ft

704 000 Ft

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

Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

Uszoda, teljes
medence

Korosztály

Serdülő fiú

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma

Bérleti díj összesen (Ft)

28 000 Ft

2

21

1 176 000 Ft

28 000 Ft

2

21

1 176 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Korosztály

Új?

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín

Ország

Ellátás

Létszám

Napok száma

Egységár

Tervezett ráfordítás

2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

Személyszállítási költségek típusa

Mennyiség

Mennyiségi egység

Egységár

Összesen

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

704 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

55 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 176 000 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

1 985 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 780 992 Ft

18 361 Ft

36 721 Ft

1 836 074 Ft

204 008 Ft

2 021 721 Ft

2 040 082 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 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
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

70 433 Ft

71 863 Ft

35 921 Ft

106 354 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

4 087 037 Ft

4 087 037 Ft

2 043 518 Ft

6 130 555 Ft

Utánpótlás-nevelés

36 721 Ft

36 721 Ft

18 361 Ft

55 082 Ft

Összesen

4 194 191 Ft

6 291 992 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokukmentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A közreműködő feladata
a megvalósítás során az eseteleges hiánypótlások benyújtása, kapcsolattartás a jóváhagyó és ellenőrző szervezettel. A közreműködő elkészíti
a negyedéves előrehaladási jelentéseket. A közreműködő a támogatási igazolások iránti kérelmeket benyújtja, a támogatásokkal való
elszámolásokat határidőre elkészíti.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokukmentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A közreműködő feladata
a megvalósítás során az eseteleges hiánypótlások benyújtása, kapcsolattartás a jóváhagyó és ellenőrző szervezettel. A közreműködő elkészíti
a negyedéves előrehaladási jelentéseket. A közreműködő a támogatási igazolások iránti kérelmeket benyújtja, a támogatásokkal való
elszámolásokat határidőre elkészíti.

Utánpótlásnevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokukmentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A közreműködő feladata
a megvalósítás során az eseteleges hiánypótlások benyújtása, kapcsolattartás a jóváhagyó és ellenőrző szervezettel. A közreműködő elkészíti
a negyedéves előrehaladási jelentéseket. A közreműködő a támogatási igazolások iránti kérelmeket benyújtja, a támogatásokkal való
elszámolásokat határidőre elkészíti.
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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: Budapest, 2016. 05. 25.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szegő Péter (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 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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Budapest, 2016. 05. 25.
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Horkai-nyilatkozat
Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
Alulírott Szegő Péter, mint a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány (1037 Budapest, Máramaros köz 4 ), adószám: 18136610-1-41) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult képviselő
n y i l a t k o z o m,
hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)
által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ
által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok.
Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és
a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett „A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus
bontásban” c. ajánlás alapján végezzük.
Kelt: Budapest, 2016. 05. 25.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2014

0 Ft

HUF

nem releváns

62 000 000 Ft

2015

0 Ft

HUF

nem releváns

62 000 000 Ft

2016

0 Ft

HUF

nem releváns

62 000 000 Ft

0 Ft

186 000 000 Ft

Kelt: Budapest, 2016. 05. 25.
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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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:29:01
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:29:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:29:34
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:30:21
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:40:11
Feltöltés / Megtekintés

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:41:06
Feltöltés / Megtekintés

Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:41:57
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van
kivitelezési- vagy ajánlati (tender) tervei

Fájlok száma: 17
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:47:31
Feltöltés / Megtekintés

Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá
helyszínrajz és a munkák legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:49:29
Feltöltés / Megtekintés

Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:49:59
Feltöltés / Megtekintés

Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 15:36:47
Feltöltés / Megtekintés

Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:50:46
Feltöltés / Megtekintés

Üzemeltetési koncepció, jogi háttér

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:53:14
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve

Fájlok száma: 15
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 15:23:38
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Feltöltés / Megtekintés

Műszaki ütemterv

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 15:36:20
Feltöltés / Megtekintés

Pénzügyi ütemterv

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 15:55:54
Feltöltés / Megtekintés

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:54:30
Feltöltés / Megtekintés

Projekt résztvevőinek bemutatása

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:57:51
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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

Teljes szakember állomány

fő

0

1

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

0

1130

0%

Output indikátorok

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

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

Serdülő

12

14

17%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

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

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

201 707 075 Ft

2 079 439 Ft

4 157 470 Ft

207 943 984 Ft

89 118 850 Ft

294 983 395
Ft

297 062 834 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 485 781 Ft

35 921 Ft

70 433 Ft

3 592 135 Ft

1 539 486 Ft

5 095 700 Ft

5 131 621 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

198 221 294 Ft

2 043 518 Ft

4 087 037 Ft

204 351 849 Ft

87 579 364 Ft

289 887 695
Ft

291 931 213 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 780 992 Ft

18 361 Ft

36 721 Ft

1 836 074 Ft

204 008 Ft

2 021 721 Ft

2 040 082 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

203 488 067 Ft

2 097 800 Ft

4 194 191 Ft

209 780 058 Ft

89 322 858 Ft

297 005 116
Ft

299 102 916 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (60 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)
szegopeteralairasicimpeldany_1461763762.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-04-27 15:29:22)
eca91deef29faf39e3157c7552288ba1cdc096556c712cd3d026f2d634715083
Egyéb dokumentumok
hatosagiallasfoglalas_1461847211.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-04-28 14:40:11)
15e755fb66f1eae6ba7da48af22b75b6b46190539dadcc4353bd56935ca28cfb
jsmanyilatkozatengedelykoteleste_1461763847.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2016-04-27 15:30:47)
c53410a0716884e1d76ed8421beef7a96fe7470bde98c2b7a440b362c6c35073
jsmaonkormanyzatinyilatkozat_1461763857.pdf (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2016-04-27 15:30:57)
c3f042819feb61d47d2df58f03829b095245786bc066d475c127c94440817c29
kivonathozzajarulashoz_1461763862.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-04-27 15:31:02)
acba8f0e615cfde696c2758eb6487990a00005fd858a02b12e32be4269f2c494
strtategiaiegyuttmukodesimegallap_1461763868.pdf (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2016-04-27 15:31:08)
386c4106f1a9bdba6495039b139756962e6dfb459c2fbd70156861b0dd5a5444
terkepmasolatnyekiimreuszoda_1461763873.pdf (Szerkesztés alatt, 389 Kb, 2016-04-27 15:31:13)
73c1cbf360dd088f588b93014b3e39f3ac2b2650fe2ca53bc698ea2e3f208133
tulajdonilapnyekiimreuszoda_1461763880.pdf (Szerkesztés alatt, 510 Kb, 2016-04-27 15:31:20)
8c4f4853b93d2bc33e64a8665f5c843b0b1ec46ff329d401ef9c07f5ad0b9313
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
fovarositorvenyszekikivonat_1461763741.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2016-04-27 15:29:01)
c30a3d0df20fe694d67b563d77287870034cfed39b285c848b6e69fdfbc4054d
(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mvlsztargyieszkozigazgatasidij_1461763812.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-27 15:30:12)
663827f1f2cb4a20ba53aa58d341ef4dc4419a784a03a5d8237d76b1d656db5d
mvlszupigazgatasidijszamlatorte_1461763821.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2016-04-27 15:30:21)
1e36c06f9a094406e9044e88d3a89cced448f0d3b01815041e0418e107b20cc9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesigazolas_1461763774.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-04-27 15:29:34)
f2c9d9a2dec5b5e24ad0aea48b4227bd808bbf619fbd199cbf5e8fa95c6a373c
A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése
nyekiimreuszodabevetelioldalka_1461847266.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2016-04-28 14:41:06)
29ead045ce42d3432e5ee01d1b8863e126e290201405d5f3d0da1276d514f309
Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)
hatosagiallasfoglalas_1461847317.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-04-28 14:41:57)
15e755fb66f1eae6ba7da48af22b75b6b46190539dadcc4353bd56935ca28cfb
Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés
nyekiimreuszodahasznositaseski_1461847929.pdf (Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2016-04-28 14:52:09)
7d39f2789ad72a7880aa8f4442d96c90464d9f606fd07f0ebe2858eea0cea465
nyekiimreuszodauzemeltetesikalk_1461848070.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-04-28 14:54:30)
a8033dcb7d0e85002e139a4b55e8b4a3cf865d161f7f9cc39b3f7f2083dade05
Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)
terkepmasolatnyekiimreuszoda_1461847791.pdf (Szerkesztés alatt, 389 Kb, 2016-04-28 14:49:51)
73c1cbf360dd088f588b93014b3e39f3ac2b2650fe2ca53bc698ea2e3f208133
tulajdonilapnyekiimreuszoda_1461847799.pdf (Szerkesztés alatt, 510 Kb, 2016-04-28 14:49:59)
8c4f4853b93d2bc33e64a8665f5c843b0b1ec46ff329d401ef9c07f5ad0b9313
A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve
nyekiimreuszoda-jsma20162017muk_1461847952.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2016-04-28 14:52:32)
77011ff33860c954733dac9930d5cf3246edb78eb34ec7164c04bfddd8160a76
nyekiimreuszodabelteritanmedence_1461848972.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2016-04-28 15:09:32)
1f1487cf91959b9a0fac22898757c73c8371564aa917248c9becb6bc25af7cea
nyekiimreuszodaeremutcaioltozo_1461849019.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-04-28 15:10:19)
658585d30a4175dff70c5cf4d8d1ae26a698633f5d8059801b8315d5c20300b0
arajanlatfutopadelipszisjarote_1461849069.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2016-04-28 15:11:09)
f8e708b42926887320a6bf5ea6955d02630a75135d669dfdee964724a471a53a
concepteevezogepleirasarjsma_1461849073.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2016-04-28 15:11:13)
d8a1c7714744bd074faad4510ba4aba0c8559692c260b45003a2355405991818
nyekiimreuszodakulsonyilaszarok_1461849110.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2016-04-28 15:11:50)
946b3ae9d3afad5077dc96acbe477b1a559482231f530c4292d59bc39a2d7a8f
nyekiimreuszodakulsooktatomede_1461849149.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2016-04-28 15:12:29)
a16c59655701568063a350f6cd050ca3169d145e52c5f8e349fcd9cc30edb17d
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nyekiimreuszodamedencetervilagi_1461849191.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2016-04-28 15:13:11)
2fb12da80b0937e98483772aad96fbfbf5f3a2457a1b288328bcf56237e9fcbb
nyekiimreuszodanagymedencefeluj_1461849247.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-28 15:14:07)
f2ae271a82c476dc8fa969d278e4bed0e4b03bf408f0d923aafab493944f786b
nyekiimreuszodagepeszetesuszod_1461849284.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-28 15:14:44)
b515cddb0f3f2ad75fd76c0dcf8d0953746426b0c63d338533bc34263a6cb8fe
nyekiimreuszodakulsokozlekedoj_1461849329.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2016-04-28 15:15:29)
9ee57abcf4250749298fbc836a863aa491dbd39a39671ab85da15fb5e0659915
nyekiimreuszodaszellozogephazfe_1461849377.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-28 15:16:17)
6f3002fe891b9bf24c4d95056ee3055d3e7c6dec28d2dec11ce080631ebe94e7
nyekiimreuszodaszerzvizalagute_1461849644.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2016-04-28 15:20:44)
1e42a85d157005e155c4b42c20772c96c0b6ef48d0f9ab3ecb0ee8238cb2e3e3
nyekiimreuszodaszemelyzetioltoz_1461849800.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-04-28 15:23:20)
80b2c24c48a7dc55f0d856a413c1edd1081f2f636a5693bad4ed6f86eed3e267
osszesitettkoltsegvetespalyazati_1461849818.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-28 15:23:38)
ecc28d36f8978fd2b8c9eb48e2cb012a1ab7719992961e49e61d875fab48037f
Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá helyszínrajz és a munkák
legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei
hatosagiallasfoglalas_1461847769.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2016-04-28 14:49:29)
15e755fb66f1eae6ba7da48af22b75b6b46190539dadcc4353bd56935ca28cfb
Műszaki ütemterv
muszakiutemterv20162017jsmavizi_1461850580.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-28 15:36:20)
d21c42c25401204ae54662ba0aa2dc47f4cdad44aa3b9cff7963becb1b8def7a
A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van kivitelezési- vagy ajánlati
(tender) tervei
uszodagepeszet-szellozorendszerm_1461847417.pdf (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2016-04-28 14:43:37)
fc8b927613fd428b660efdb22f66e64755d1fa96632d3182b3bd297c24da7086
nyekiimreuszodamuszakileirasna_1461847437.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-28 14:43:57)
b154d88cf369307dd78345d5004add4260a040cff430649f9d7ad6512a6e53a5
nyekiimreuszodakulsooktatomede_1461847466.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2016-04-28 14:44:26)
a16c59655701568063a350f6cd050ca3169d145e52c5f8e349fcd9cc30edb17d
nyekiimreuszodabelsooltozokfel_1461847488.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-04-28 14:44:48)
57ef11a4fd3dfbb771f78164c4adda4fdcc7ea6693bab581baacacbf631b20d0
muszaki_leiras_nyeki_1461847548.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 14:45:48)
22badf6bfe60729159a78be04c3c7e6dceaae84c79d6e959da9d5e6b50b6bcad
uszodaalsoszint-205m_1__1461847554.pdf (Szerkesztés alatt, 915 Kb, 2016-04-28 14:45:54)
3de01d4291ac23a25986c39522785d8edfa8ea70dcb8e9ef541e7c886d04d62a
uszodafelsoszint320m_1__1461847559.pdf (Szerkesztés alatt, 869 Kb, 2016-04-28 14:45:59)
cda6500d64aea5cf09b1f5a05940a3f7a8315239c30c2aceb1f323cdda8c8a37
uszodakozepsoszint_1__1461847564.pdf (Szerkesztés alatt, 609 Kb, 2016-04-28 14:46:04)
1b2d260eedc58dcae07b8a1d61efb53a6ed8765b74f09c8e4e9a3d95a602fad8
nyeki_elozeteskoltsegbecslesesen_1461847582.doc (Szerkesztés alatt, 415 Kb, 2016-04-28 14:46:22)
f43efc6018e660b41723575427cbcbde1796d09fde44025358fe92a3096c8bd1
gf-1_120420_1461847601.pdf (Szerkesztés alatt, 353 Kb, 2016-04-28 14:46:41) 6ceb5e79bf10681ed61fa4372cd03fd528ec27a9888cfe5bb6fb5ab2dd1b723d
gf-2_120420_1461847606.pdf (Szerkesztés alatt, 516 Kb, 2016-04-28 14:46:46) a7a936596363de5278b1de6bb57542abfe231ba8b8a4453bdec3099b36fe11fa
gk-1_120420_1461847620.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 14:47:00) d0f658f1aa9381b94613cef2a5714cdc6c6d7b39277186703759ab91ae6e95bb
gk-2_120420_1461847627.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2016-04-28 14:47:07) c4e0bbcbb9d9416b6f5c5aa3f623cecd6773f3dc0b2fa719c6e4935503b41d10
gsz-1_120420_1461847631.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 14:47:11) d4445737b728f78d6c60de5d8f80bef67eef4a2fbf987c492bfdafa38b8fb224
gsz-2_120420_1461847636.pdf (Szerkesztés alatt, 710 Kb, 2016-04-28 14:47:16) 1336ae97d3794e5d829d341361813fc67e854c7f590d8c1702cf7d05a4d7b776
gsz-3_120420_1461847646.pdf (Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2016-04-28 14:47:26) 0090f4880d88011f6e69cb48e628e7d4fa6b40a4a6fa8e91c65424848f9864bf
g-text-1_nyekiimreuszoda_gepeszk_1461847651.pdf (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2016-04-28 14:47:31)
fc8b927613fd428b660efdb22f66e64755d1fa96632d3182b3bd297c24da7086
Pénzügyi ütemterv
nyekiimreuszodabeveteliforrasok_1461848039.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2016-04-28 14:53:59)
0526d2425af8204a643958bd6b2718b6e1d14628c334a261be290a189247143c
jsmaberuhazasifinanszirozasiterv_1461851754.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2016-04-28 15:55:54)
ef0454cd1f010251675da1cdce5a77bde318fa6b9375e0f118bb286a300c7716
Projekt résztvevőinek bemutatása
strategiaiegyuttmukodesimegallapo_1461848271.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-28 14:57:51)
309d7d8caaf7e513aebf3a533e41861e52e266e497f2c185398d33fa4c7e3bdc
Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)
jsmaonkormanyzatinyilatkozat_1461847829.pdf (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2016-04-28 14:50:29)
c3f042819feb61d47d2df58f03829b095245786bc066d475c127c94440817c29
jsmanyilatkozatengedelykoteleste_1461850607.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2016-04-28 15:36:47)
c53410a0716884e1d76ed8421beef7a96fe7470bde98c2b7a440b362c6c35073
Üzemeltetési koncepció, jogi háttér
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nyekiimreuszodauzemeltetesikalk_1461847868.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-04-28 14:51:08)
a8033dcb7d0e85002e139a4b55e8b4a3cf865d161f7f9cc39b3f7f2083dade05
strtategiaiegyuttmukodesimegallap_1461847994.pdf (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2016-04-28 14:53:14)
386c4106f1a9bdba6495039b139756962e6dfb459c2fbd70156861b0dd5a5444
Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat
kivonathozzajarulashoz_1461847846.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-04-28 14:50:46)
acba8f0e615cfde696c2758eb6487990a00005fd858a02b12e32be4269f2c494
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