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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány

Gazdálkodási formakód

569

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

18421356-2-05

Bankszámlaszám

11734169-20005698-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3950

Város

Sárospatak

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3950

Város

Sárospatak

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 47 311 039

Fax

+36 47 311 720

Honlap

http://www.reformatussp.sulinet.hu/

E-mail cím

refi@reformatussp.sulinet.hu

E-mail cím

refi@reformatussp.sulinet.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Buzásné Nagy Gabriella

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

kuratórium elnöke

Mobiltelefonszám

+36 30 200 11 36
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Rácz Zsolt Károly

+36 30 757 57 33

E-mail cím
tao.kkc@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény
neve
Tornaterem

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Tiszaninneni Református
Egyházkerület

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért
Alapítvány

Átlagos heti használat
(óra)
6

Használat
célja
Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2004-06-03
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004-06-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2014-05-01
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

200 000 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

840 000 MFt

Egyéb támogatás

3 571 MFt

162 447 MFt

360 000 MFt

Összesen

3 571 MFt

162 447 MFt

1 400 000 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,3 MFt

2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

18 408 MFt

119 000 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

161 583 MFt

1 200 MFt

Összesen

18 408 MFt

280 583,3 MFt

1 202 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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2015
0 MFt

2016
1,64 MFt

2017
3 MFt

3 / 29

be/SFPHP01-05497/2017/MKSZ
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

1 464 613 Ft

29 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

70 886 420 Ft

1 417 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

29 422 279 Ft

587 604 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

10 725 893 Ft

214 000 Ft

Nettó

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Sárospatak legeredményesebb sportága a kézilabda, amely több évtizede meghatározó szerepet tölt be a város sport életében. Ennek ellenére nem rendelkezik
olyan létesítménnyel, ahol a mérkőzésekre szurkoló táborát fogadni tudja. A Sárospataki Torna Club felvette velünk a kapcsolatot, hogy hoszzú távon segítve
egymást tovább növeljük a kézilabda hagyományait. ennek része , hogy az iskolánk foglalkozásainak beosztásával segíti a kézilabdázni vágyó gyerekek edzésekre
való eljutását. Testnevelés órákon figyelmet fordítunk, hogy a tehetséges gyermekek kiválasztása megtörténjen, a kézilabda egyesület szakemberei megjelenjenek
iskolánkban. . Célunk,hogy egy kézilabdás edzői minősítéssel rendelkező általános iskolai testnevelő tanár munkába álljon iskolánkban. Szeretne az alapítvány olyan
korosztályos csapatokat elindítani, amelyeket a Sárospataki Torna Club nem tudott eddig.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Sárospatak nem rendelkezik versenysport rendezésére alkalmas sportcsarnokkal. Ezért lényeges , hogy a református gimnázium és támogatói lehetőségével olyan
tornacsarnok épüljön fel, ahol a nemzeti bajnokságban szereplő felnőtt csapat otthonra leljen. Ahol nem csak lejátsza mérkőzéseit és tartja edzéseit, de a szurkolók
végre buzdíthatják kedvenceiket a mérkőzések alkalmával. Ez nagyon fontos mind a felnőtt és mind az utánpótlás mérkőzések szempontjából. Sokat jelent ez az
utánpótlás játékosainak, hogy a szüleik, ismerőseik láthatják őket a mérkőzéseken újabb élményekkel gazdagítva egymást. Szintén fontos, hogy az utánpótlás koruak
élőben szurkolhassanak a felnőtt csapat mérkőzésein. Szerencsésen találkozott most a Református Iskola és a kézilabda szakosztály terve, kiegészítve egymást. A
beruházás a város központjában valósul meg, kiemelkedően szép , ősfás környezetben. Megvalósulása esetén az egész városnak egy kiemelkedő szinfoltja lesz.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Szeretnénk minél színvonalasabb tornákon részt venni. A nyári időszakban szeretnénk bentlakásos edzőtábort szervezni, hogy minél eredményesebben tudjunk
felkészülni a következő versenyidőszakra. Sikeres pályázat esetén szeretnénk elindítani a legkisebbek bevonását is, szeretnénk az ovi-kézi programban részt venni,
így további korosztályokat tudnánk indítani. Segíteni szeretnénk a felnőtt kézilabda csapatot, hogy minél több helyi játékos kerüljön be a csapatba a saját utánpótlás
nevelésből. A legnagyobb szakmai előrelépés pedig azt jelentené, ha a zempléni régióban Sárospatak központi jelleggel bírhatna és megvalósulna Szerencs-TokajSárospatak-Sátoraljaújhely-Karcsa-Cigánd vonalon a tehetségek gondozása. Mindezt egy sportcsarnok megépítése teljesítené be. Sárospatak mindig is törekedett,
hogy a sporton keresztül a fiatalság érezze a sport közösséggé formáló szerepét. A sportolni járó gyerekek száma folyamatosan emelkedik. Nem lehet mindenki
igazolt játékos, de megszeretve a kézilabdázást , a rendszeres mozgást egy nagy közösséget alkotnak. Ebben a közösségben osztoznak a szülők és barátaik is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatások: A gyerekek által a szülők , barátok érdeklődése mind jobban nő a sportág iránt.A sportos életmódra nevelés folytán az egészséges életmód és
mindennapi mozgás természetessé válik számukra.Ez kevesebb betegséget és több egészséges felnőttet jelent a jövőre nézve. Gazdasági hatás:A A sport
beruházások révén a helyi vállalkozók is több megrendeléshez jutnak, ezzel több családnak biztosított a megélhetése.Sárospatak turisztikai fejlődéséhez is hozzájárul
a sport, mivel az ide érkező csapatok és kisérőik révén ismertebb lesz a környék. Ez inspirálhatja az itt járókat hogy pihenési céllal később is vissza térjenek.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb

Fodor Gizella
Julianna

Normál

3

12

58 000 Ft

13 340 Ft

856 080 Ft

Egyéb

Fejér Zakariás
Zoltán

Normál

8

10

165 000 Ft

37 950 Ft

2 029 500 Ft

11

22

223 000 Ft

51 290 Ft

2 885 580 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

Fodor Gizella Julianna

1960-04-28

N.r.

Fejér Zakariás Zoltán

1998-05-26

N.r.

2017/18 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)

1 420 967 Ft

14 646 Ft

29 000 Ft

1 464 613 Ft

1 464 613 Ft

2 914 580 Ft

2 929 226 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

Busz 40 fő (Egyedi)

db

0

60 000
000 Ft

0 Ft

Sporteszköz

Konditerem (Egyedi)

szett

0

15 553
320 Ft

0 Ft

Pályatartozék

Hangosítás (Egyedi)

szett

1

12 790
450 Ft

12 790 450 Ft

Pályatartozék

Eredményjelző (Egyedi)

db

1

18 815
000 Ft

18 815 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Minibusz 20 fő (Egyedi)

db

0

20 000
000 Ft

0 Ft

Egyéb

öltözőberendezés (Egyedi)

db

1

9 000
000 Ft

9 000 000 Ft

Pályatartozék

mobil lelátó (Egyedi)

db

1

55 000
000 Ft

55 000 000 Ft

Egyéb

Lojer OY - Delta DP4 - Professzionális elektroterápiás és
masszázs kezelőasztal (Egyedi)

db

0

860 000
Ft

0 Ft

Egyéb

ICEMATIC E150 A szájjég gép (Egyedi)

db

0

697 230
Ft

0 Ft

Pályatartozék

pálya takarító súroló gép (Egyedi)

db

1

3 345
000 Ft

3 345 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

190 000
Ft

190 000 Ft

99 140 450 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Busz 40 fő

Mérkőzésekre utazás biztosítására.

Konditerem

A sportolók kondíciójának javításához elengedhetetlen. Az eszközök szükségesek, hogy a játékosok sérüléseit megelőzzük,
illetve a rehabilitációs időt lerövidítsük. Ezzel optimálisan játékban tarthatóak a játékosok , hogy minél több mérkőzést tudjanak
lejátszani.

Hangosítás

A sportrendezvények alkalmával a küzdőtéren történő események közvetítéséhez elengedhetetlen.

Eredményjelző

A sportrendezvények alkalmával az eredmény pontos követéséhez szükséges információt szolgáltatja.

Minibusz 20 fő

Mérkőzésekre utazás biztosítására.

öltözőberendezés

A sportolók megfelelő felkészüléshez szükséges berendezések biztosítása elengedhetetlen az eredményes sportteljesítményhez.
Az öltözőberendezés a versenyek és felkészülések alkalmával tartandó technikai és taktikai értékelések miatt is szükséges.

mobil lelátó

A mobil lelátó sportcsarnokokban tartott rendezvények kiszolgálására egyaránt alkalmas, gazdaságosan szállítható, gyorsan
összeállítható. A sportrendezvényekhez sportcsarnokokban nélkülözhetetlenek.

Lojer OY - Delta DP4 Professzionális
elektroterápiás és masszázs
kezelőasztal

Professzionális masszázs és kezelőasztal, mely segít a sportolók sérüléseinek megelőzésében, valamint a kialakult sérülések
megfelelő kezelésében.

2017-12-18 16:30
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

ICEMATIC E150 A szájjég
gép

Professzionális jégkészítő gép, ami segít a sportolók sérüléseinek megelőzésében, valamint a kialakult sérülések megfelelő
kezelésében, főleg a mérkőzések utáni regenerációban. Az izomzat karbantartásához szükséges jeges fürdőhöz szükséges
eszköz, így megelőzendő az izomzat sérüléseit.

pálya takarító súroló gép

A pálya küzdőterének takarításához szükséges.

Laptop

A szövetségi adatszolgáltatások elvégzéséhez szükséges.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

68 760 556 Ft

708 864 Ft

1 417 000 Ft

70 886 420 Ft

2017-12-18 16:30

Önrész (Ft)
30 379 894 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

100 557 450 Ft

101 266 314 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB

Kültéri kondipark

2017-06-01

2018-08-15

2018-08-31

0 Ft

TEB

Parkoló

2017-06-01

2018-08-15

2018-08-31

40 000 000 Ft

TEB

Projekt manager

2017-09-01

2018-12-15

2018-12-15

650 000 Ft

TEB

műszaki ellenőr

2017-11-01

2018-12-15

2018-12-15

500 000 Ft

BTI

biztonságtechnikai berendezés

2018-02-01

2018-08-15

2018-08-31

0 Ft

TEB

csarnok melletti futópálya

2018-03-01

2018-12-15

2018-12-20

0 Ft

TEB

kültéri kézilabda pálya SPORT COURT

2018-05-01

2018-12-15

2018-12-20

0 Ft
41 150 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Kültéri kondipark

3950
Sárospatak
Tompa Mihály u.
1

1790

egyéb

A korosztálytól és edzettségi szinttől függően
adagolható terhelés által alkalmas – többek között - az
egész test átmozgatására, erőfejlesztésre, nyújtásra,
állóképességi, koordinációs és dinamikus képességek
fejlesztésére, illetve szinten tartására. Az eszközökön
elvégezhető gyakorlatok változatos jellegének és
intenzitásának köszönhetően használata - mind a
felkészülési, mind a versenyidőszakban - remekül
beépíthető a szabadtéri edzésprogramba.

Parkoló

3950
Sárospatak
Tompa Mihály u.
1

1790

egyéb

A folyamatban lévő sportcsarnok használatba vételi
engedélyéhez szükséges parkoló kialakítása.

Projekt manager

3950
Sárospatak
Tompa Mihály u.
1

1790

egyéb

Az épülő sportcsarnokhoz kapcsolódó további
fejlesztések koordinálása. Beruházó és megrendelő
közötti kapcsolat biztosítása, kivitelezők közötti
kapcsolat összehangolása.

műszaki ellenőr

3950
Sárospatak
Tompa Mihály u.
1

1790

egyéb

A műszaki ellenőr az élőfüves pályák kiépítéséhez elő
van írva.

biztonságtechnikai berendezés

3950
Sárospatak
Tompa Mihály u.
1

1790

egyéb

Az épülő sportcsarnokhoz kapcsolódó
biztonságtechnikai berendezés.

csarnok melletti futópálya

3950
Sárospatak
Tompa Mihály ut
1

1790

egyéb

Szabadtéri edzések folytatása itt lehetséges.Hosszú
távú erőnlétet növelő edzések szabadtéri végrehajtása.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

kültéri kézilabda pálya SPORT
COURT

Beruházás címe

3950
Sárospatak
Tompa Mihály ut
1

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

1790

egyéb

Indoklás

Szabadtéri edzések folytatása itt lehetséges jó idő
esetén. A csapatok számának növekedése és a
kézilabda népszerüsítése, mint cél indokolja,

2017/18 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.

28 540 452 Ft

294 223 Ft

587 604 Ft

29 422 279 Ft

12 609 548
Ft

41 737 604 Ft

42 031 827 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

1

1

U8

16

17

2

U9

14

15

2

U10

0

0

0

U11

0

0

0

U12

0

0

0

U13

0

0

0

U14

0

0

0

serdülő

0

0

0

ifjúsági

0

0

0

30

33

5

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Technikai vezető
Edző

1437

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Pappné Bártfay Anikó

EKHO

8

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Papp József

EKHO

1

12

31 000 Ft

6 200 Ft

446 400 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Pappné Bártfay Anikó

1970-10-30

Nem rel.

Nem rel.

U7, U8, U9

Papp József

1968-04-07

C

Nem rel.

U8, U9

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 046 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

11 596 400 Ft

2017/18 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)

10 404 634 Ft

107 259 Ft

214 000 Ft

10 725 893 Ft

1 191 766 Ft

11 810 400 Ft

11 917 659 Ft
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Általános Képzés
2017/18 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

2017/18 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
2017/18 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

2017/18 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

Személyi jellegű

29 000 Ft

29 295 Ft

14 646 Ft

43 646 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 417 000 Ft

1 417 739 Ft

708 864 Ft

2 125 864 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

587 604 Ft

588 458 Ft

294 223 Ft

881 827 Ft

Utánpótlás-nevelés

214 000 Ft

214 527 Ft

107 259 Ft

321 259 Ft

Összesen

2 247 604 Ft

3 372 596 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

TAO pályázat elkészítése a szakszövetség felé, időszaki beszámolók leadása, záró elszámolás elkészítése,bizonylatok
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

TAO pályázat elkészítése a szakszövetség felé, időszaki beszámolók leadása, záró elszámolás elkészítése,bizonylatok
ellenőrzése.

Tárgyi utófinanszírozott

TAO pályázat elkészítése a szakszövetség felé, időszaki beszámolók leadása, záró elszámolás elkészítése,bizonylatok
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

TAO pályázat elkészítése a szakszövetség felé, időszaki beszámolók leadása, záró elszámolás elkészítése,bizonylatok
ellenőrzése.
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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: Sárospatak, 2017. 12. 18.

2017-12-18 16:30

16 / 29

be/SFPHP01-05497/2017/MKSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Buzásné Nagy Gabriella (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
14. 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;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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.
g. 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;
16. 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.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. 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: Sárospatak, 2017. 12. 18.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Buzásné Nagy Gabriella (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziumáért Alapítvány (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Sárospataki
Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☑ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Sárospatak, 2017. 12. 18.

..........................................................
aláírás
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1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Buzásné Nagy Gabriella (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Sárospatak, 2017. 12. 18.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím

Bruttó*

Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Sárospatak, 2017. 12. 18.

2017-12-18 16:30

Buzásné Nagy Gabriella
kuratórium elnöke
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
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:
2017-04-25 17:05:20
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:
2017-04-25 17:06:13
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:
2017-04-25 17:40:22
Feltöltés / Megtekintés

(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-28 15:28:08
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 10:40:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-15 09:46:42
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 10:40:49
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 12:15:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-11-17 09:57:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:40:52
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:41:25
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:41:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:44:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:43:12
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Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:44:17
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2017-11-16 13:45:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:42:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:43:44
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:42:27
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:42:03

Kelt: Sárospatak, 2017. 12. 18.
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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

2

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

1

0%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

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

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

15

0%

U15

fő

0

15

0%

u11

fő

0

15

0%

u13

fő

0

15

0%

Egyéb indikátorok

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

1 420 967 Ft

14 646 Ft

29 000 Ft

1 464 613 Ft

1 464 613 Ft

2 914 580 Ft

2 929 226 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

97 301 008 Ft

1 003 087 Ft

2 004 604 Ft

100 308 699 Ft

42 989 442 Ft

142 295 054
Ft

143 298 141 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

68 760 556 Ft

708 864 Ft

1 417 000 Ft

70 886 420 Ft

30 379 894 Ft

100 557 450
Ft

101 266 314 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

28 540 452 Ft

294 223 Ft

587 604 Ft

29 422 279 Ft

12 609 548 Ft

41 737 604 Ft

42 031 827 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

10 404 634 Ft

107 259 Ft

214 000 Ft

10 725 893 Ft

1 191 766 Ft

11 810 400 Ft

11 917 659 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

109 126 609 Ft

1 124 992 Ft

2 247 604 Ft

112 499 205 Ft

45 645 821 Ft

157 020 034
Ft

158 145 026 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-12-18 16:30

Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (82 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat.._1493196003.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2017-04-26 10:40:03) e65720762917b22716a9f6576967393d4fdd7e343334bcce5f67955ee731eb74
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)
al.cim.pls.patak_1493132773.pdf (Szerkesztés alatt, 548 Kb, 2017-04-25 17:06:13) a4918ca22921a132e411e43dff4d723c45cf85a4e5c57af9af035f8c17f01e95
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
hianypotlas_1493382941.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:35:41) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
hianypotlaselkeszultletesitmenyek_1510909945.pdf (Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2017-11-17 10:12:25)
e49bb4967b390a15f529cf31539aef18c1feec2a72c0bb0c373c5fffd406dfb1
dokumentum_1513255323.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:42:03) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
hianypotlas_1493383030.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:37:10) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
penzugyi-muszakitervfutopalya_1510838047.pdf (Hiánypótlás melléklet, 34 Kb, 2017-11-16 14:14:07)
04ff6944d47d8428fc51d318c3085f0cb64a5eec117e1d348b82c7051c3ee674
penzugyi-muszakitervkulterikondi_1510838070.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-11-16 14:14:30)
be72a7a406b234f4f5a325bbde916a24eab87af2111ebd7275c82b72e881ba38
penzugyi-muszakitervparkolo_1510838077.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-11-16 14:14:37)
dbdb4f4548304676b44b09567a96787ae69aff8dd58f3d15bdbb08e195b56d33
penzugyi-muszakitervkulteripalya_1510838090.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-11-16 14:14:50)
bfe979b4c633ca50e9d7ebd033864798d9aa314c1f11ec8d6a7316c6052026e6
dokumentum_1513255362.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:42:42) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hianypotlas_1493382961.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:36:01) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
futopalyaeskult.kondihasznalat2_1510838219.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2017-11-16 14:16:59)
1ff190b28cc67ba4eb49e9421557825d443ab768ea93a58ee5b14a6073b1cdbb
dokumentum_1513255347.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:42:27) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
hianypotlas_1493382996.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:36:36) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
sarospatakbankszamlakivonatok2017_1510583553.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-11-13 15:32:33)
86a0093a225356b1ccbcac73a696f4a6b77ec8a41bfde41ae551d012bb7f164a
dokumentum_1513255424.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:43:44) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
Egyéb dokumentumok
szandeknyilatkozat-bilk_1504177440.pdf (Kér. kieg. szerk., 111 Kb, 2017-08-31 13:04:00)
159b07e0d2bf3b30bb4fe16434a0d3f280d1a5e9445d092ca9ba2b4bff2e3f13
sarospatakeredmenyjelzo20171116_1510823606.pdf (Hiánypótlás melléklet, 63 Kb, 2017-11-16 10:13:26)
5d71bddba61d3e68082534cf0a33de2118e78e5a502e88a60a55833a5c064ea1
sarospatakhianypotlas2017.10.24._1510909978.docx (Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2017-11-17 10:12:58)
90c38b3e00d04f90cd6f9bff2adad3a1287ef0a27ffe79351a1f2df8fc2c47f7
decrunnerakkumulatorosonjaroned_1503930985.pdf (Kér. kieg. szerk., 66 Kb, 2017-08-28 16:36:25)
cc060afac01977e2fe7ee1e4755c6c9a4e86451e3846c3fe6ba56c677b9dec84
m6ajanlat40fosbusz.jp_1503931584.jpg (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2017-08-28 16:46:24)
f1654b2fa1983a7b2f63d8b377f3b8195e762340995bac859d6324c51fd55f2c
sarospatakireformatuskollegiumda_1503931606.pdf (Kér. kieg. szerk., 391 Kb, 2017-08-28 16:46:46)
ab9abf462e0aff825ad32b68e619bab351c829ce3ec605cf2cdadada352b17b9
jeggep-patak_1493113509.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2017-04-25 11:45:09) 59abce9770a4e0c9a44350623bcba52402f270b8920c52286f19b84a16fdf887
endoplus-sarospatak_1493113662.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2017-04-25 11:47:42)
1b8a5ee8bb5171ec1357b6d7f65ab1b9a44c01359f44055fc324ac5d8b252324
mercedes20fosminibuszajanlat_1510146842.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-11-08 14:14:02)
b414661d2e2d4ea08ead62d23b05dc190a7b05eeb5def954cde2eef8430de6c3
srkkonditerem_1510737587.pdf (Hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2017-11-15 10:19:47)
56334a919f141855422f74b1fef8666e47edca2f032c7465341de913b35a82d8
sarospatak_ajanlat_hangositas201_1510738529.pdf (Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2017-11-15 10:35:29)
75fe924a089f74bfeb63594b565332896a435f9d5f61420284174effc68205da
oltozobutorsarospatakkoltsegvetes_1510738560.pdf (Hiánypótlás melléklet, 105 Kb, 2017-11-15 10:36:00)
6defcfe2633d068fa5a18922575c7fc6165037f672d369ef8983ac69a761f445
srk-projektmanager_1510743483.docx (Hiánypótlás melléklet, 22 Kb, 2017-11-15 11:58:03)
3d6510c4b46158cffeac37403edbe92ebfca9640c060469085515f5cd2acdfd5
nyilatkozat2017-18tao_1513250100.doc (Hiánypótlás, 32 Kb, 2017-12-14 12:15:00) 54c2f81272b74261dfc23535f271691968cdf4d97de8fc07b28579030638a397
EMMI nyilatkozat
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Aláírandó nyilatkozat letöltése
sarospatak2017.11.15.emminyilatk_1510735602.pdf (Hiánypótlás melléklet, 880 Kb, 2017-11-15 09:46:42)
98840867b9bbd469e11dfe26566c21bd4112a3563e3d859ed07e294faa6da301
emmi-spatak_1493195973.pdf (Szerkesztés alatt, 396 Kb, 2017-04-26 10:39:33) 3d69f75468d355640452133548dbb019192da44b41cf23e0be29007abd6f82d1
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
sarospatakkivonat-17-04-06_1493132720.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-25 17:05:20)
3e2154443dcee7f5f1ef5ae6e9d5a80cb29dfeb64e71b80d3910c5302c2421cf
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazg.szolg.dij_1493195046-1_1503926888.pdf (Kér. kieg. szerk., 16 Kb, 2017-08-28 15:28:08)
5d074daaeb5a25f269d0a3dab0bd712f2641e933bdca55729e1c5750e0810d9d
igazg.szolg.dij_1493195046.xls (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-04-26 10:24:06) dc9a029afebc88752935c5bdb58360a9e639e066ca2ea7fe236c37be0c1a95d9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartmentesig._1493134822.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-04-25 17:40:22) b7aefaf0f05774b8128a85513aa7f024bc19f9ffebea3d6185488c60c9ff4514
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493196049.pdf (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2017-04-26 10:40:49) 3728c18ece4def3d6a821c0276d2d70093bb4214ae4f5fc12cc668cda68a7397
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hianypotlas_1493383086.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:38:06) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
sarospatak2017.11.15.nemep.eng._1510905547.pdf (Hiánypótlás melléklet, 491 Kb, 2017-11-17 08:59:07)
01687291226d9f79c048b788ef7c167037364cdadd05cdfab85e0651d6dc3fce
dokumentum_1513255392.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:43:12) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
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
hianypotlas_1493383107.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:38:27) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
sarospatak2017.11.15.nemep.eng._1510741621.pdf (Hiánypótlás melléklet, 491 Kb, 2017-11-15 11:27:01)
01687291226d9f79c048b788ef7c167037364cdadd05cdfab85e0651d6dc3fce
sarospatak2017.11.15.hozzajar.ny_1510741783.pdf (Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, 2017-11-15 11:29:43)
7fdacfb08039e16d4d8a87a59810a1893b821c94fb3b2d3b88a42c5f789d0a20
dokumentum_1513255440.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:44:00) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
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
sarospatak2017.11.15.hozzajar.ny_1510905394.pdf (Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, 2017-11-17 08:56:34)
7fdacfb08039e16d4d8a87a59810a1893b821c94fb3b2d3b88a42c5f789d0a20
hianypotlas_1493383195.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:39:55) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
dokumentum_1513255212.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:40:12) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
dokumentum_1513255233.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:40:33) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
dokumentum_1513255285.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:41:25) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
sarosp.tulajdonlap1790_1504850482.pdf (Kér. kieg. szerk., 98 Kb, 2017-09-08 08:01:22)
e29688a484ec805b0e9449985f5d6fcc5823cb177ec244fd29a5db558734f3b4
sarosp.tulajdonlap1790_1510905466.pdf (Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2017-11-17 08:57:46)
e29688a484ec805b0e9449985f5d6fcc5823cb177ec244fd29a5db558734f3b4
sarospatak1790hrsztullap_1493377517.pdf (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2017-04-28 13:05:17)
32dac16d6d167630eba54df3c840766c3dbb7695adaf9e9eaf1c6f79fe891ced
dokumentum_1513255304.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:41:44) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
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
hianypotlas_1493383155.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:39:15) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
megallapodas-egyhazzaltulajdoni_1510222326.pdf (Hiánypótlás melléklet, 944 Kb, 2017-11-09 11:12:06)
f6223214c4b96bcf5db557bd1ae3845a576c66237782ec33798e5054945fb513
dokumentum_1513255191.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:39:51) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
dokumentum_1513255252.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:40:52) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
futopalya-vazrajz_1493228584.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2017-04-26 19:43:04)
d663dcb341b1cb91777a395f10b889cf23d7e26ab2162444d367e8746370063a
sarospatak_elozetes_hangtechnik_1510581679.xls (Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, 2017-11-13 15:01:19)
d7df1acc92d2a79c23e4530873e26f42204589f3c962be7edc473a88019f1e96
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kulteripalyaarajanlatsarospatak_1503928491.pdf (Kér. kieg. szerk., 576 Kb, 2017-08-28 15:54:51)
3be3f35628bf3d9be04eb4b6626b2415b7e90f5a2979ac560fa98e09f7004bf3
sarospatakbizt.tech.berendezesk_1510832515.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2017-11-16 12:41:55)
5f34ee89a978b7aa7d351a09e2ae471ecc0c2b895a5c9756cd3015192bca8729
sarospatakrekortanfutopalya_1510743954.xls (Hiánypótlás melléklet, 69 Kb, 2017-11-15 12:05:54)
e139a2c1306362f725338cd43df2c91d981c549b5929c4fbf6299bb44d503299
dokumentum_1513255457.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-14 13:44:17) 7e9c38cee25e05b4706d98c0767de79b67901a31eb1c5a8b18fbb9d3a559998a
w93-koltsegbecsles-parkolo-2017._1510238198.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 25 Kb, 2017-11-09 15:36:38)
4d79322330f779075324d363685e5f15ca06ab518028a88b60ca6de32e7cef62
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hianypotlas_1493383066.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:37:46) 62df39ce6c594a5d53cb13ebad11707c6ff266fb17a60ee552c050773c78e0cd
srkparkolohelyszinrajz_1510646226.pdf (Hiánypótlás melléklet, 308 Kb, 2017-11-14 08:57:06)
fd327a4d07c36405283af7537e20608f54c38df6e73854f38a12da036b04bef7
sportcourt_1503928605.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-28 15:56:45) 98e207ff981550645921023be8d130804b766b99966f12d50eec31a2b0763e48
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