
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Győrújfalu Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Győrújfalu SE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  752

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya  Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19881564-1-08

Bankszámlaszám  63200339-10005068-00000000

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 Önkormányzati támogatás

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  9171  Város  Győrújfalu

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  utca

Házszám  57  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  9171  Város  Győrújfalu

Közterület neve  Radnóti  Közterület jellege  utca

Házszám  14  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 497 66 62  Fax  -

Honlap  www.gyorujfaluse.hu  E-mail cím  gyorujfaluse@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Vingler Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 256 73 48  E-mail cím  vinglerz@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Pozsonyi Márk +36 20 497 66 62 markpozsonyi@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Győrújfalui centerpálya Nagy f.p. 9171
Győrújfalu
Ady Endre u.
57

045/27 7000
m2

Egyéb 40 0 Ft 10
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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 1,85 MFt 1,6 MFt 1,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2 MFt 2,6 MFt 2,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 12 MFt 23 MFt 26 MFt

Egyéb támogatás 3 MFt 3,4 MFt 4,1 MFt

Összesen 18,85 MFt 30,6 MFt 34,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,08 MFt 3,6 MFt 4,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 6,67 MFt 8,2 MFt 9,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4,7 MFt 6 MFt 7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6 MFt 12 MFt 13 MFt

Összesen 18,45 MFt 29,8 MFt 34,1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

746 834 Ft 14 937 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 307 712 Ft 186 154 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

49 620 263 Ft 992 405 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 15 793 729 Ft 315 875 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPMOD02-16109/2017/MLSZ

2019-12-03 15:16 4 / 31



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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Győrújfalu SE a megyei II. osztályban szereplő amatőr futballcsapat, amelynek vezetői, játékosai néhány éve úgy határoztak, az utánpótlás-nevelésre fektetik a hangsúlyt. Terveik között egy
olyan helyi bázis kialakítása szerepelt, amelybe minden gyermek és szülő szívesen tartozik, ahol a labdarúgás alapjainak elsajátítása és a fiatalok egészséges életmódhoz szükséges
mozgásigényének kielégítése mellett egy olyan közösség is létrejön, amelynek tagjai baráti kapcsolatokat kötnek egymással. Elsősorban ennek köszönhető, hogy a kezdeti egyetlen, hét éven
aluli (U7-es) csapat játékosai 2016 őszén már az U16-os bajnokságban indulhattak, a fiatalabbakhoz pedig folyamatosan érkeztek az új kisfocisták, így ma már hét csoportban (U7, U9, U11,
U13, U14, U16 és U19) több mint 120 utánpótlás-játékossal vág neki a szezonnak egyesületünk. A kicsik a családias hangulat mellett a folyamatos gyakorlásnak köszönhetően napról napra
fejlődtek is, a játék öröme mellett nagyon komoly eredményeket értek el. A külföldi és hazai tornagyőzelmek mellett az ETO FC-be és a megyei U-válogatottakba is kerültek be játékosaink. A
fejlődés anyagi alapját a korábbi évek sikeres TAO-pályázatai teremtették meg, amelyhez szervezeti szinten is sikerült felnőnünk. A már hagyományosnak mondható nemzetközi, több helyi és
országos média által tudósított utánpótlástornánk újabb sikeres lebonyolításán vagyunk túl. A nálunk focizó gyermekek számára tavasszal sem áll meg az élet, az OTP Bank Bozsik-
programban bekerültünk a kiemelt régiós B2-csoportba, az edzéseinkre rendszeresen érkeznek az új gyermekek, szinte minden évben újabb edzők után kell néznünk, mivel 10-12 fővel induló
csoportjaink többsége jóval 20 fölötti létszámmal működik. Infrastrukturális helyzetünk az új nagy füves pálya létesítésével javulófélben van, de öltözőnk bővítése, illetve sporttelepünk
bekerítése elengedhetetlen a közeljövőben. Főtámogatót is sikerült találnunk, velük, valamint pályázati források, köztük a TAO-támogatás segítségével, igyekszünk lépést tartani a
sportszakmai fejlődéssel, hogy folytathassuk a megkezdett munkát és minél több fiataltvonhassunk be a labdarúgásba. 

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

Öltözőépületünk összesen két öltözőhelyiséget (plusz egy kisebb játékvezetői öltözőt) tartalmaz, ami a Bozsik-tornák, valamint a megyei bajnoki mérkőzések során, ahol tartalék és felnőtt
csapat is részt vesz, nem elegendő a csapatok számára. A bővítéssel szeretnénk elérni, hogy legalább négy olyan öltözőhelyiség legyen, ahol egy-egy csapat normális körülmények között át
tud öltözni. Ez az edzések során is előnyt jelentene, hiszen a két meglévő öltözőbe gyakran egyszerre 70-80 játékos próbálna meg öltözni. Öltözőépületünk bővítésének első lépéseként a
mellékletben található tervek alapján, a jogerős építési és bontási engedélyek beszerzése után, elbontásra kerül az öltözőépület mellett található rossz állapotú, könnyűszerkezetes sportraktár
és tároló. Második lépésben az öltözőépülethez hozzáépítésre kerül kettő öltöző és egy játékvezetői öltöző melyek egy közös közlekedőn kettő irányból (közvetlenül a parkolóból továbbá a
játéktér felöl) is megközelíthetőek. Szintén a második lépésben megépítésre kerül egy szertár egy energetikai helyiség (kazán, napelemes rendszer inverterek, stb.) ás egy akadálymentesített
wc-t is tartalmazó wc blokk. Harmadik ütemben téliesítjük a jelenlegi fedett teraszt, amely így végre egész évben be tudja majd tölteni a közösségi tér funkcióját, továbbá a tetőtérben a
jelenlegi főfal kibontásával egybenyitjuk és ezáltal 35,56 m2-el megnöveljük a konditerem alapterületét. Fontos leszögezni, hogy az engedélyezés előtt álló terveken szereplő és a jelenleg már
álló épületben található, „vendéglátó funkciót” ellátó helységek kialakítása (átvevő, szárazárú raktár, zöldség előkészítő, ital és takarítószer raktár, büfé, konyha, stb.) a pályázat keretein belül
nem történik meg, az a jelenlegi állapotában marad egészen addig, amíg a bérlő vagy az önkormányzat nem áldoz rá egy jelentősebb összeget. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Gyermekcsapataink utaztatása folyamatosan, utánpótlásedzőink üzemanyagköltség-hozzájárulásai és edzői díjai pedig havi rendszerességgel jelentenének kiadást. Edzőink az elmúlt
években folyamatosan edzői tanfolyamokon, továbbképzéseken vettek részt, szeretnénk további kollégáknak megadni a lehetőséget. A késő ősztől kora tavaszig tartó időszakban a tornatermi
és fedett, illetve szabadtéri műfüves pályás edzések jelentenek majd kiadást. Nagyszabású téli teremtornánkat a hagyományoknak megfelelően januárban vagy februárban rendeznénk,
emellett ősszel és tavasszal is helyt adnánk néhány kisebb, ám annál rangosabb utánpótlástornának. Az előző szezonokban a TAO-támogatásnak köszönhetően nem jelentett gondot a téli
edzések terem- és pályabérleti díjainak, az utánpótlás-tornák buszköltségének, az utánpótlásedzők üzemanyagköltség-hozzájárulásának, valamint nagyszabású téli teremtornánk
rendezésének fedezése, ezt az állapotot szeretnénk fenntartani a következő szezonban is, miközben sikereink és növekvő létszámunk mellett egyre több támogató érdeklődését is felkeltettük
- egy új főtámogató is színre lépett -, ami a TAO-támogatást követő időkre is megoldást jelenthet. A sporteszközvásárlások szintén fontos alkotóelemei a fenntartható fejlődésnek, az
elhasználódott felszerelések pótlása mellett azonban folyamatosan új labdákat, cipőket és egyéb eszközöket is kell vásárolnunk, a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt. Tárgyi eszköz
beruházásaink ütemtervét nagyban befolyásolhatja az a várható tény, hogy a legtöbb támogatói összeg december közepén-végén érkezik be, de a legfontosabbakat (elsősorban az
öltözőbővítéssel kapcsolatos munkálatokat) önerőből is megpróbáljuk elkezdeni. 

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

Egyesületünk utánpótlás-nevelésében elsősorban a 2012/13-as szezonban elnyert 8 798 576 Ft jelentette az első igazi áttörést. A létszám rohamos emelkedése és a pályán elért egyre szebb
eredményeként azonban újra elértük korlátainkat. Egyesületünk elnöksége úgy döntött, magasabb szintre lépünk, megpróbálunk minden tekintetben profi körülményeket biztosítani a fiatal
labdarúgók számára. A SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA szerint szükséges egy korszerű finanszírozási rendszer kidolgozása, melyben fontos szerepet játszik a magántőke
bevonása. A Győrújfalu SE továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a potenciális támogatókat helyi és országos szinten is megtalálja, megszólítsa és aktivizálja. A község
sportéletének televíziós, rádiós, internetes és nyomtatott médiában való minél hangsúlyosabb megjelenésének elősegítésén is elsősorban ezért dolgozik a sportegyesület, ennek a
tevékenységnek pedig egyre komolyabb eredményei vannak, több támogatót is sikerült már bevonnunk céljaink megvalósításához. Tárgyieszköz-állományunkat folyamatosan frissítjük, a
legfontosabb fejlesztésként pedig jelenleg létesítményünk fejlesztését tartjuk. Gyermekcsapataink utaztatásánál sem szeretnénk anyagi korlátokba ütközni, a buszbérlés költségét továbbra is
minél nagyobb arányban szeretné egyesületünk fedezni. Utánpótlás-edzőink emberfeletti munkát végezve járnak minden hétvégén tornákra, bajnokikra, miközben szabadidejükben készülnek
az edzésekre, hogy minél magasabb szakmai színvonalon tarthassák őket. Az üzemanyag-költség fedezése mellett a programban megengedhető mértékű havi edzői díjat is szeretnénk
biztosítani munkájukért cserébe, amelynek az előző szezonban csak töredékét kaptuk meg. Rendszeres továbbképzéseikhez, új, magasabb szintű edzői végzettségük eléréséhez is
szeretnénk hozzájárulni. Egyesületünk működése az MLSZ stratégiájához több ponton is illeszkedik: az OTP Bank Bozsik-programban csoportvezetőként és mostmár a régiós kiemelt B2-es
csoport tagjaként is részt veszünk; kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlásnevelésre; szervezeti felépítésünket, gazdálkodásunkat rendszereztük, működésünk minden jogszabálynak eleget
tesz; edzőink továbbképzése folyamatos. 

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

Győrújfalun a TAO-támogatásokból elnyert pénzeket teljesen egészében a további fejlődés érdekében használtuk fel, ennek pedig folyamatosan látszanak az eredményei. A faluban alig-alig
találni olyan általános iskolás fiút, aki ne focizna nálunk, a környező falvakból, illetve Győrből pedig egyre növekvő létszámban keresnek fel minket, hogy csatlakoznának hozzánk. Utánpótlás-
nevelési koncepciónk során sosem az eredményességet tartottuk fő szempontnak, ám az egyre bővebb merítési lehetőség és a közösségi szellem erősödése minden korosztályunknál
jelentős eredményeket is hoz. Fiatal játékosaink folyamatosan meghívást kapnak az ETO FC-be, egyre többen oda is igazolnak, emellett megyei válogatott játékosok is kerültek ki tőlünk,
valamint több nagycsapat (Videoton, Puskás Akadémia) érdeklődik a játékosaink iránt. A TAO-támogatással kapcsolatos elszámolásoknak köszönhetően alakult át szervezeti rendszerünk is,
elnökségünk, pénztárosunk és felügyelőbizottságunk végzi a dolgát, elektronikus rendszerben tároljuk a gazdálkodásunkkal kapcsolatos adatokat. Egyesületünk a korábbi évek több mint
tízszeresének megfelelő költségvetését továbbra is kezelni tudja, azzal problémamentesen el tud számolni. Ezek alapján elmondható, hogy a TAO-támogatásból érkező pénzek minden
szezonon során, valamint a szezonokat követően is éreztetik pozitív társadalmi és gazdasági hatásukat. A nagyobb költségvetésből fakadó kockázatokat minimalizáltuk, felesleges kiadásokba
pedig eddig és ezután sem verjük magunkat. A Győrújfalu SE-hez érkező támogatási pénzek valóban jó helyre kerültek a korábbiakban, ezen pedig a jövőben sem szeretnénk változtatni. A
tömegesítés és a tehetséggondozás feltételeit egyaránt tovább javítva, látványos eredményeket előrevetítve folytatjuk a megkezdett munkát, amelynek minden sikeres pályázat rendkívül nagy
segítségére lehet.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 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
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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/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 20 13 000 Ft 260 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 20 2 250 Ft 45 000 Ft

Pályakarbantartó gép utánfutó db 1 624 500 Ft 624 500 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 5 17 000 Ft 85 000 Ft

1 044 500 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

cipő élőfüves pályához Első csapatunk játékosai amatőr szinten sportolnak, fizetést nem kapnak egyesületünktől. Szezononként egy pár futballcipőt azonban szeretnénk
biztosítani az edzésekhez, mérkőzésekhez.

edző póló Első csapatunk játékosai amatőr szinten sportolnak, fizetést nem kapnak egyesületünktől. Az edzésekhez edzőpólót és edzőnadrágot azonban
szeretnénk nekik biztosítani.

edző nadrág rövid Első csapatunk játékosai amatőr szinten sportolnak, fizetést nem kapnak egyesületünktől. Az edzésekhez edzőpólót és edzőnadrágot azonban
szeretnénk nekik biztosítani.

utánfutó A megnövekedett fűfelület és a pályák környékének beépítése miatt egyre nehezebb fűnyíráskor az összegyűjtött fű lerakása. Ebből a célból, egy, a
fűnyíró traktorunkra csatlakoztatható utánfutót szeretnénk beszerezni.

utazómelegítő Első csapatunk új játékosai számára utazómelegítőt is szeretnénk biztosítani.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

724 428 Ft 7 468 Ft 14 937 Ft 746 834 Ft 320 072 Ft 1 059 437 Ft 1 066 905 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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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)

Öltöző
bővítése

öltöző bővítése 2017-07-03 2018-03-08 2018-03-10 69 397 482 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2017-07-03 2017-08-18 2017-08-19 13 017 500 Ft

82 414 982 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző bővítése Öltözőépületünk összesen két öltözőhelyiséget (plusz egy kisebb játékvezetői öltözőt) tartalmaz, ami a Bozsik-tornák, valamint a megyei bajnoki
mérkőzések során, ahol tartalék és felnőtt csapat is részt vesz, nem elegendő a csapatok számára. A bővítéssel szeretnénk elérni, hogy legalább
négy olyan öltözőhelyiség legyen, ahol egy-egy csapat normális körülmények között át tud öltözni. Ez az edzések során is előnyt jelentene, hiszen a
két meglévő öltözőbe gyakran egyszerre 70-80 játékos próbálna meg öltözni.

biztonsági beruházás Sporttelepünk rohamosan fejlődik, hamarosan második nagy füves pályánkat is használatba vehetjük. Közben a sporttelep környéke is beépült, a
pályáktól néhány méterre épültek lakóházak. Ezért szeretnénk körbekeríteni sporttelepünket, a kerítés ugyanis az edzésen résztvevők és a
környéken lakók biztonságát egyaránt szolgálná.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző bővítése öltöző bővítése Öltöző 9171
Győrújfalu
Ady Endre u.
57

045/54 m2 229 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Egyéb 9171
Győrújfalu
Ady Endre u.
57

045/54 Nem
releváns

950 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 9 028 481 Ft 93 077 Ft 186 154 Ft 9 307 712 Ft 3 989 019 Ft 13 203 654 Ft 13 296 731 Ft

Utóf. 48 131 655 Ft 496 203 Ft 992 405 Ft 49 620 263 Ft 21 265 827 Ft 70 389 887 Ft 70 886 090 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Győrújfalu U9 I. U9 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 Győrújfalu U9 II. U9 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Győrújfalu U7 I. U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Győrújfalu U7 II. U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Győrújfalu U13 I. U13 13 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Győrújfalu U13 II. U13 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Győrújfalu U11 I. U11 9 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Győrújfalu U11 II. U11 9 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 GYŐRÚJFALU SE U19 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 GYŐRÚJFALU SE U16 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 GYŐRÚJFALU SE `A` U14 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 GYŐRÚJFALU SE `B` U14 17 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

412528 TORMA DÁVID ÜSTÖKÖS FC GYŐR UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORT EGYESÜLET 2016.08.26. 15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U15 GYŐRÚJFALU SE U15 16 Futsal UP torna Futsal UP torna Aktív

U13 GYŐRÚJFALU SE 2005 U13 14 Futsal UP torna Futsal UP torna Aktív

U13 GYŐRÚJFALU SE 2004 U13 14 Futsal UP torna Futsal UP torna Győrújfalu SE 2006-ként fog elindulni Aktív

U11 GYŐRÚJFALU SE U11 16 Futsal UP torna U11 v. alatta Futsal UP torna U11 v. alatta Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

Győrújfalu U9 I. U9 (N) U9 10 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Győrújfalu U9 II. U9 (N) U9 10 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Győrújfalu U7 I. U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Győrújfalu U7 II. U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Győrújfalu U13 I. U13 (N) U13 13 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Győrújfalu U13 II. U13 (N) U13 14 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Győrújfalu U11 I. U11 (N) U11 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Győrújfalu U11 II. U11 (N) U11 9 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

GYŐRÚJFALU SE U19 (N) U19 18 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

GYŐRÚJFALU SE U16 (N) U16 18 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

GYŐRÚJFALU SE `A` U14 (N) U14 16 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

GYŐRÚJFALU SE `B` U14 (N) U14 17 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

TORMA DÁVID (N) 412528 2016.08.26.  üstökös fc győr utánpótlás-nevelő
sport egyesület + 15%

 Támogatás összesen 12 000 000 Ft

 Bónusz összesen 1 800 000 Ft (+ 15%)

 Teljes elvi támogatás 13 800 000 Ft

Férfi futsal

GYŐRÚJFALU SE U15 (N) U15 16 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

GYŐRÚJFALU SE 2005 U13 (N) U13 14 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

GYŐRÚJFALU SE 2004 U13 (N) U13 14 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

GYŐRÚJFALU SE U11 (N) U11 16 fő Futsal UP torna U11 v. alatta 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 2 000 000 Ft

 Férfi 13 800 000 Ft

 Férfi futsal 2 000 000 Ft

Elvi támogatás 15 800 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 100 13 000 Ft 1 300 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 100 13 000 Ft 1 300 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 200 1 500 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 20 17 000 Ft 340 000 Ft

Sporteszköz labda db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 100 4 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 100 4 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter db 0 100 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter db 2 10 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 4 130 000 Ft 520 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 4 12 500 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 12 7 000 Ft 84 000 Ft

Sporteszköz Futsal labda db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 5 4 000 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés sál db 0 4 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz bója db 40 500 Ft 20 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 104 6 400 Ft 665 600 Ft

Sportfelszerelés kapusfelszerelés szett 8 11 000 Ft 88 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő póló db 130 6 000 Ft 780 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Lukács Iskola tornaterme Sportcsarnok 4 000 Ft 14 4 224 000 Ft

Tulipános Iskola tornaterme Sportcsarnok 3 960 Ft 14 4 221 760 Ft

Szentgyörgyi Iskola tornaterme Sportcsarnok 3 500 Ft 17 1 59 500 Ft

Győrzámolyi Sportcsarnok Sportcsarnok 3 200 Ft 31 2 198 400 Ft

Győrújfalui műfüves pálya Műfüves pálya 5 715 Ft 19 4 434 340 Ft

ETO FC Győr műfüves pályája Műfüves pálya 20 200 Ft 3 1 60 600 Ft

Lukács Iskola sátor Sportcsarnok 6 000 Ft 6 4 144 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Lukács Iskola
tornaterme

U6-U16-os korosztályig minden játékos számára fedett edzéslehetőséget szeretnénk biztosítani a téli időszakban, amelyet végül öt fedett helyszínen bérlésével
tudtunk megoldani.

Tulipános Iskola
tornaterme

U6-U16-os korosztályig minden játékos számára fedett edzéslehetőséget szeretnénk biztosítani a téli időszakban, amelyet végül öt fedett helyszínen bérlésével
tudtunk megoldani.
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2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Szentgyörgyi Iskola
tornaterme

U6-U16-os korosztályig minden játékos számára fedett edzéslehetőséget szeretnénk biztosítani a téli időszakban, amelyet végül öt fedett helyszínen bérlésével
tudtunk megoldani.

Győrzámolyi
Sportcsarnok

U6-U16-os korosztályig minden játékos számára fedett edzéslehetőséget szeretnénk biztosítani a téli időszakban, amelyet végül öt fedett helyszínen bérlésével
tudtunk megoldani.

Győrújfalui műfüves
pálya

Megnövekedett csapatlétszámunk miatt a téli időszakban az önkormányzati támogatásként ingyenesen biztosított heti 8 óránál többet edzünk a győrújfalui
műfüves kispályán, amiért a pálya üzemeltetője bérleti díjat számol fel.

ETO FC Győr
műfüves pályája

U19-es csapatunk számára szeretnénk téli szezon során, amikor nagypályánk nincsen használható állapotban, műfüves nagypályán lehetőséget biztosítani
edzőmérkőzések lejátszására.

Lukács Iskola sátor U6-U16-os korosztályig minden játékos számára fedett edzéslehetőséget szeretnénk biztosítani a téli időszakban, amelyet végül öt fedett helyszínen bérlésével
tudtunk megoldani.

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző KPTANAC1609-058 Egyéb 40 11 58 000 Ft 9 864 Ft 746 504 Ft

Edző TANC1300-00101 Egyéb 40 11 57 000 Ft 9 864 Ft 735 504 Ft

Edző 3672 Egyéb 40 11 59 000 Ft 9 962 Ft 758 582 Ft

Edző 8052 Egyéb 40 11 57 000 Ft 9 864 Ft 735 504 Ft

Edző TANC1501-01507 Egyéb 40 11 72 000 Ft 9 864 Ft 900 504 Ft

Edző 1585 Egyéb 40 11 60 500 Ft 9 864 Ft 774 004 Ft

Edző TANC1537-02168 Egyéb 40 11 54 000 Ft 9 864 Ft 702 504 Ft

Egyéb Pályagondnok Normál 160 5 150 000 Ft 33 000 Ft 915 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Pályagondnok Sporttelepünk egyre bővül, az ősszel, de legkésőbb a tavasszal reméhetőleg második nagypályánkat is használatba tudjuk venni. Ennek az egyre
bővülő és egyre jobban kihasznált telepnek a karbantartása rendkívül nagy munkát jelent, amelyet egyesületünk társadalmi munkából már nem tud
ellátni. Ezért szeretnénk egy pályagondnokot foglalkoztatni, aki az edzésekre, mérkőzésekre, edzőtáborokra előkészíti a létesítményt, továbbá figyel a
pályák talajának megóvására.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

KPTANAC1609-058 MLSZ Amatőr C U19 6 16

TANC1300-00101 MLSZ Grassroots C U16 6 18

3672 UEFA B U14 6 16

8052 MLSZ D U13 6 16

TANC1501-01507 MLSZ Grassroots C U11 6 20

1585 UEFA B U9 6 18

TANC1537-02168 MLSZ Grassroots C U7 6 18
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 6 567 600 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 733 488 Ft

Nevezési költségek 103 150 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 005 569 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 342 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 054 262 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 268 106 Ft

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

Összesen 17 074 775 Ft
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2017/18 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)

15 319 916 Ft 157 937 Ft 315 875 Ft 15 793 729 Ft 1 754 859 Ft 17 390 650 Ft 17 548 587 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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 Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 937 Ft 14 937 Ft 7 468 Ft 22 405 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 186 154 Ft 186 154 Ft 93 077 Ft 279 231 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 992 405 Ft 992 405 Ft 496 203 Ft 1 488 608 Ft

Utánpótlás-nevelés 315 875 Ft 315 875 Ft 157 937 Ft 473 812 Ft

Összesen 1 509 371 Ft  2 264 056 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázatírás és a pályázati elszámolásban való közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Pályázatírás és a pályázati elszámolásban való közreműködés.

Tárgyi utófinanszírozott Pályázatírás és a pályázati elszámolásban való közreműködés.

Utánpótlás-nevelés Pályázatírás és a pályázati elszámolásban való közreműködés.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Győrújfalu, 2019. 12. 03.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Vingler Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság

fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben

vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás

nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság

bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint

az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a

szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző

szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló

engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de

legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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

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

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

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

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az 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. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási
évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat
számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Győrújfalu, 2019. 12. 03.
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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 Vingler Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Győrújfalu Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Győrújfalu Sport Egyesület (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: Önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Győrújfalu, 2019. 12. 03.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos 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.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

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

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Sportfejlesztési program módosítása során fellépő költségnövekmény alátámasztását igazoló igazságügyi szakértői vélemény

Kelt: Győrújfalu, 2019. 12. 03.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 8 8 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 8 8 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 1 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 12 13 8%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 18 19 6%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U6-U14 fő 90 98 9%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 57 884 564 Ft 596 748 Ft 1 193 496 Ft 59 674 809 Ft 25 574 918 Ft 84 652 978 Ft 85 249 726 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

724 428 Ft 7 468 Ft 14 937 Ft 746 834 Ft 320 072 Ft 1 059 437 Ft 1 066 905 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 028 481 Ft 93 077 Ft 186 154 Ft 9 307 712 Ft 3 989 019 Ft 13 203 654 Ft 13 296 731 Ft

- ebből utófinanszírozott 48 131 655 Ft 496 203 Ft 992 405 Ft 49 620 263 Ft 21 265 827 Ft 70 389 887 Ft 70 886 090 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

15 319 916 Ft 157 937 Ft 315 875 Ft 15 793 729 Ft 1 754 859 Ft 17 390 650 Ft 17 548 587 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 73 204 480 Ft 754 685 Ft 1 509 371 Ft 75 468 538 Ft 27 329 777 Ft 102 043 628
Ft

102 798 313 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (92 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)

vingler_zoltan_alairasi_cimpeldany_1493128003.pdf (Szerkesztés alatt, 708 Kb, 2017-04-25 15:46:43) b6a38e04d153042703f6912a79686f6d17a35526c99c3736bf0a2b725f47c6f0

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

seoltozoepuletbovitesarazottkol_1556870835.xlsx (Módosítás szerkesztés alatt, 70 Kb, 2019-05-03 10:07:15) d1bc2a43c50a537f3c862e9acb107f6eb2e682ecaf98343c735ecef4c6849234

gyorujfalu_finanszirozo_ceg_fokonyv_1493383179.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2017-04-28 14:39:39) 0c56b98de199a5b3ac8ebe1ce47762753caade9ad00f4d5d419de66943e0520d

sfphpmelleklethatarozat_1501845401_1502188367.pdf (Hiánypótlás melléklet, 732 Kb, 2017-08-08 12:32:47)
a11e357e95766225b5fbbee6509c15198f7c6ba941a0d8aed13e377a758121f5

gyorujfalu_sportoltozo_bovites_kolt_1509003545.xls (Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2017-10-26 09:39:05) fdd93c53a03359779fdaa413ad43ccbb4bce75288b19aafb3160b8214a5aafbc

gyorujfalu_nem_relevans_melleklet_1529416859.doc (Módosítás hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2018-06-19 16:00:59)
6d65b123cee5708cf1f011f001beebbb5cae5a21c7b5d9b15239300a861cef3a

gyorujfalu_nem_relevans_melleklet_1527779302.doc (Módosítás szerkesztés alatt, 27 Kb, 2018-05-31 17:08:22)
6d65b123cee5708cf1f011f001beebbb5cae5a21c7b5d9b15239300a861cef3a

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

seoltozoepuletbovitesarazottkol_1556870839.xlsx (Módosítás szerkesztés alatt, 70 Kb, 2019-05-03 10:07:19) d1bc2a43c50a537f3c862e9acb107f6eb2e682ecaf98343c735ecef4c6849234

sfphpmelleklethatarozat_1501845401_1502188376.pdf (Hiánypótlás melléklet, 732 Kb, 2017-08-08 12:32:56)
a11e357e95766225b5fbbee6509c15198f7c6ba941a0d8aed13e377a758121f5

gyorujfalu_sportoltozo_bovites_kolt_1509003551.xls (Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2017-10-26 09:39:11) fdd93c53a03359779fdaa413ad43ccbb4bce75288b19aafb3160b8214a5aafbc

gyorujfaluse_nyilatkozat_hasznosita_1493390081.docx (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2017-04-28 16:34:41) 590cf8e73d92e2524bad4da3c682b8090d2968c6000126f89be2ca5eb0da32ca

gyorujfalu_nem_relevans_melleklet_1529416864.doc (Módosítás hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2018-06-19 16:01:04)
6d65b123cee5708cf1f011f001beebbb5cae5a21c7b5d9b15239300a861cef3a

gyorujfalu_nem_relevans_melleklet_1527779309.doc (Módosítás szerkesztés alatt, 27 Kb, 2018-05-31 17:08:29)
6d65b123cee5708cf1f011f001beebbb5cae5a21c7b5d9b15239300a861cef3a

Egyéb dokumentumok

gyorujfalu_utanfuto_arajanlat_1493487071.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-04-29 19:31:11) 12f79ef05522a66751a9158f08d00d8233025a1c58cce6298aa42e5c3ec358b0

20170808_megvalositas_terv_es_finan_1502188247.pdf (Hiánypótlás melléklet, 901 Kb, 2017-08-08 12:30:47)
50efb4e6d27204a7dce1b08a072e3afba217e514d993b84c74bd28a8058bcc6e

20170808_biztonsagi_beruh_helyszinr_1502188252.pdf (Hiánypótlás melléklet, 452 Kb, 2017-08-08 12:30:52)
3063feab399944ae4c2b0d823d7170f882cf1e2aef37e37969e19eccc258b59d

20170808_elvi_epitesi_keretengedely_1502188263.pdf (Hiánypótlás melléklet, 417 Kb, 2017-08-08 12:31:03) 8363acdb76f94909b2bb37c870578e053bf5fbae06ad4fac20ed14ecec1b8b07

20170808_hozzajar_nyil_torzsvagyon__1502188271.pdf (Hiánypótlás melléklet, 374 Kb, 2017-08-08 12:31:11)
4461bc5f5f05889bd6769aabf9b42670a80914ca930199532499a3691e810481

20170808_hozzajar_nyil_tulajdonba_k_1502188277.pdf (Hiánypótlás melléklet, 381 Kb, 2017-08-08 12:31:17)
28a7fc5f73e4a8b98057db53553e76e255895d912d5036c063b58aefd0d835c9

tetoterialaprajz170913_1509003266.pdf (Hiánypótlás melléklet, 246 Kb, 2017-10-26 09:34:26) 48d1508c4b3330d4e330736a20ce6b126ab43ca0b7fa40e50acce22e574627fa

foldszintialaprajz170913_1509003270.pdf (Hiánypótlás melléklet, 269 Kb, 2017-10-26 09:34:30) a2d6228b9528bb3c0db4d129893f58e6d11207eb6a4e0223506fd1a39c51988d

20170914_elvi_epitesi_keretengedely_1509003276.pdf (Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2017-10-26 09:34:36) 495acf90f7273ada4a6f0a1e670f257badeee33c8cd7ce3e7944125361ebb397

170914_polg_atfogo_nyilatkozat_1509003281.pdf (Hiánypótlás melléklet, 894 Kb, 2017-10-26 09:34:41) 4dfdb1b72de635b899dde3dc6538f4662773f6c8aa0aa1099626b3aa1a072e03

gyorujfalu_sportoltozo_bovites_kolt_1509003285.xls (Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2017-10-26 09:34:45) fdd93c53a03359779fdaa413ad43ccbb4bce75288b19aafb3160b8214a5aafbc

170914_kerites_helyszinrajz_alairt_1509003292.pdf (Hiánypótlás melléklet, 457 Kb, 2017-10-26 09:34:52) 55151d0d23d112f5c1227e53087b2b32c4f639b3af7fb3e3d7b7c3b4fe2ba6cf

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

gyorujfalu_emmi_nyilatkozat_alairt_1493278624.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-04-27 09:37:04) 33a4226de433450947a76959d25da7f96f020f7921ec77daf247754d81190d4a

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

gyorujfalu_cegkivonat_20190416_1556870788.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 72 Kb, 2019-05-03 10:06:28) 2a21a6719a2efff88b5050c4ffc519bfc4dfd6fab9219a72eada519acbba2617

gyorujfaluse_cegkivonat_20170425_1_1493127980.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-04-25 15:46:20) 484d5d78e810d475b6d31fc8e64e0d89fd50b6b253e33632ab493f8e609417a4

gyorujfaluse_cegkivonat_20170425_2_1493127983.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2017-04-25 15:46:23) 8d964749cc678b82febeb1caab033ac95a46a6ba099b3158ae45e96c1ac72c24

gyorujfaluse_cegkivonat_20180619_1529416798.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 72 Kb, 2018-06-19 15:59:58)
8d19a862d8aff47a0ae2d633f170534ccd5eb491e1f04478bb7023b5275dc83c

gyorujfalu_hianypotlas_soran_benyuj_1527778819.doc (Módosítás szerkesztés alatt, 27 Kb, 2018-05-31 17:00:19)
d5d426acdc8157dd893cbf0eabf1879304d7fe6e0029e72e855679540b9d7879

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

gyorujfaluse_modositas2_igazgatasi__1557133681.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 194 Kb, 2019-05-06 11:08:01)
c2f3308241e715160245901230b183ca6b7fc12d22cbdf39577b12ac4350e50a

gyorujfalu_igazgatasi_szolg_dij_1493279431.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2017-04-27 09:50:31) 5481cf4f509467aaf2ee4bea68ead5104fb8252aae38a5b192846955dbcfea86

gyorujfaluse_tao_2017-2018_modosita_1529416805.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 237 Kb, 2018-06-19 16:00:05)
c5042ebcad7909e16cad4e938fd2cb0f3689024bb604767460638ed2a639fb52

gyorujfalu_hianypotlas_soran_benyuj_1527778824.doc (Módosítás szerkesztés alatt, 27 Kb, 2018-05-31 17:00:24)
d5d426acdc8157dd893cbf0eabf1879304d7fe6e0029e72e855679540b9d7879

Sportfejlesztési program módosítása során fellépő költségnövekmény alátámasztását igazoló igazságügyi szakértői vélemény

seoltozoepuletbovitesarazottkol_1556870858.xlsx (Módosítás szerkesztés alatt, 70 Kb, 2019-05-03 10:07:38) d1bc2a43c50a537f3c862e9acb107f6eb2e682ecaf98343c735ecef4c6849234

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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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
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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
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
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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

seoltozoepuletbovitesarazottkol_1556870803.xlsx (Módosítás szerkesztés alatt, 70 Kb, 2019-05-03 10:06:43) d1bc2a43c50a537f3c862e9acb107f6eb2e682ecaf98343c735ecef4c6849234

gyorujfalu_20170428_tulajdonosi_hoz_1493382917.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2017-04-28 14:35:17) c301fda97bd8deeb83f187bdbfaafd5308cb8999be11f48071f6d391d5bfe898

sfphpmelleklethatarozat_1501845401_1502188307.pdf (Hiánypótlás melléklet, 732 Kb, 2017-08-08 12:31:47)
a11e357e95766225b5fbbee6509c15198f7c6ba941a0d8aed13e377a758121f5

gyorujfalu_sportoltozo_bovites_kolt_1509003505.xls (Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2017-10-26 09:38:25) fdd93c53a03359779fdaa413ad43ccbb4bce75288b19aafb3160b8214a5aafbc

gyorujfalu_nem_relevans_melleklet_1529416834.doc (Módosítás hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2018-06-19 16:00:34)
6d65b123cee5708cf1f011f001beebbb5cae5a21c7b5d9b15239300a861cef3a

gyorujfalu_nem_relevans_melleklet_1527779269.doc (Módosítás szerkesztés alatt, 27 Kb, 2018-05-31 17:07:49)
6d65b123cee5708cf1f011f001beebbb5cae5a21c7b5d9b15239300a861cef3a

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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