
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Jamina Sportegyesület Békéscsaba

A kérelmező szervezet rövidített neve  Jamina 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  3033

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. 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  18389928-2-04

Bankszámlaszám  10102615-59434600-01000002

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Szponzori befizetés

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Szponzori befizetés

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Szponzori befizetés

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5600  Város  Békéscsaba

Közterület neve  Bessenyei  Közterület jellege  utca

Házszám  13  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  5600  Város  Békéscsaba

Közterület neve  Bessenyei  Közterület jellege  utca

Házszám  13  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 316 01 73  Fax  +36 66 449 449

Honlap  www.jaminase.hu  E-mail cím  orodan.bertold@vodafone.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Orodán Bertold

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 316 01 73  E-mail cím  orodan.bertold@vodafone.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Fülöp Csaba +36 30 955 37 45 fulop.consulting@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.

Kórhá utcai sportlétesítmény Nagy mf.p 5600
Békéscsaba
Kórház utca
6

820 100x64 Bérelt 14 18 000 Ft 2
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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 3,9 MFt 4,468 MFt 4,08 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5,748 MFt 6,293 MFt 6,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 18,83 MFt 9,6 MFt 14,8 MFt

Egyéb támogatás 2,44 MFt 1,28 MFt 1,68 MFt

Összesen 30,918 MFt 21,641 MFt 26,76 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7,16 MFt 5,464 MFt 8,314 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,62 MFt 2,83 MFt 2,62 MFt

Anyagköltség 1,32 MFt 1,67 MFt 2,83 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,28 MFt 10,532 MFt 11,87 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,98 MFt 1,12 MFt 1,09 MFt

Összesen 13,36 MFt 21,616 MFt 26,724 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 545 928 Ft 10 918 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 054 643 Ft 21 093 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 324 159 Ft 106 483 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 354 059 Ft 127 081 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az 1945-ben alapított Jamina SE hét évtizede jelen van Békéscsaba labdarúgó-életében, a felnőtt csapatunk több mint 10 éve a Megyei I. osztályban szerepel. Az egyesület kiemelt hangsúlyt
helyez az utánpótlás-nevelésre, ennek megfelelően a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett minden korosztályos versenyrendszerben indít csapatokat. A felnőtt együttesben sok
saját nevelésű játékosok kap helyet, a tehetséges fiatalok beéíptése évek óta folyamatos. Ifjúsági csapatunk 2016. nyarán megyei bajnoki címet szerzett, és jelenleg is vezeti a tabellát. Az
utánpótlás korosztályok rendszeres részt vesznek különböző tornákon, de nagy hagyománya van a klub 2 hetes saját labdarúgó táborának is. A Jamina SE a 15.000 lakosú Erzsébethely
egyetlen sportegyesülete, de tagjai között az egész városból találhatók sportolók. Békéscsabán az első osztályú Előre SE rendelkezik a legnagyobb labdarúgó gyermekbázissal, de emellett
van a városban Megyei II. és III. osztályú együttes is, így a fiatalok több labdarúgó egyesület közül is tudnak választani. Klubunk a komoly versenyhelyzetben is jól helytáll, a közel 100 fős
versenyzői létszámát immár évek óta tartja. A 2017/2018-as évben sem az eredménykényszer, hanem a képzés és a stabilitás lesz a jellemző az egyesületben folyó szakmai munkára.
Egyesületünk székhelye a Bessenyei utcai létesítmény, amely egy nagy méretű füves pályával, egy kis méretű műfüves pályával, amely a MLSZ és az Önkormányzat közös finanszírozásában
valósult meg, valamint egy kis méretű salakos játéktérrel rendelkezik. Az ingatlan tulajdonosa Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata, fenntartója a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. A
Jamina SE egyedüli egyesületként használja napi rendszerességgel az ingatlant, de a létesítményben helyet kapnak egyéb iskolai és szabadidős rendezvények is. A sportlétesítmény területén
2014. tavaszán, valamint 2016. tavaszán és őszén közel 35 millió forint értékben valósultak meg fejlesztések, ez komoly előrelépést jelentett az egyesület számára, hiszen ezt megelőzően
hosszú évtizedekig nem volt lehetőség jelentős beruházások végrehajtására. Téli időszakban 2 hónapon keresztül használni tudjuk a Kórház utcai stadion nagyméretű műfüves játékterét,
valamint helyet kapunk két békéscsabai iskola tornacsarnokában is, így minden évszakban megoldott az edzések megtartása. A Jamina SE működése átlátható, az anyagi helyzet stabil. Az
egyesület célja az elkövetkező években a nevelő jelleg erősítése és a létesítmény további korszerűsítése. 

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

Az egyesület Bessenyei utcai létesítménye évtizedekkel ezelőtt épült, és források hiányában 2014-ig nem volt lehetőség átfogó korszerűsítő beruházások végrehajtására. Egy sikeres TAO
pályázatnak köszönhetően 2014. tavaszán az öltözőépület egy része felújításon esett át, amelynek értéke 10 millió forint volt. Megtörtént a külső nyílászárók cseréje, az épület külső
szigetelése, egy új iroda kialakítása, a fűtésrendszer részleges korszerűsítése, két öltöző és egy fürdő teljes felújítása. 2016. januárjában a felújítás tovább folytatódott, a klub 15 millió forint
értékben végzett el beruházásokat. Az egyesület 80 m2-en felújította a játékvezetői öltözőt a hozzá tartozó zuhanyzóval, a vendégcsapatok számára fenntartott két öltözőt a közös
zuhanyzóval, valamint a mosó-szárítóhelyiséget. A füves nagypálya főbejárat felőli lelátója, valamint a lépcsőfeljárók teljesen megújultak, és kicserélésre került a játékteret körülvevő 400 fm
kerítés is. A létesítmény legnagyobb hiányosságát pótolva, a projekt keretében megtörtént egy 4 állásos, vízöblítéssel rendelkező mobil WC egység telepítése. A beruházások 2016. őszén
folytatódtak, 81 m2-en megtörtént a teljes folyosó, a sportolói és játékvezetői mellékhelyiség, a közösségi tér, a pihenőszoba és a belső anyagraktár minden funkciót érintő, komplett felújítása
is. A 2017/2018-as idényben tovább szeretnénk folytatni a beruházásokat, ennek egyik elemeként öltözőbővítésként tervbe van véve egy 4,95 m2-es, 4 állásos zuhanyzóhelyiség kialakítása.
Emellett szeretnénk a külső tárolóhelyiséget teljes körűen modernizálni, ennek hasznos belső alapterülete 20 m², külső felülete 40 m². Itt történik a létesítmény fenntartásával kapcsolatos
gépek, eszközök és anyagok raktározása. Indokolt a padló javítása, a külső és belső burkolat teljes felújítása, valamint a kapu cseréje. Tervezzük a 12 m2 alapterületű kazánház teljes körű
külső és belső felújítását, hiszen ez a helyiség a létesítmény energiaellátásának szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Úgy gondoljuk, hogy a bemutatott beruházások végrehajtása
rendkívüli fontossággal bír az egyesület életében, hiszen az öltözőépület felújítását követően a külső környezet fejlődése is folytatódna, ebbe a körbe kitűnően illeszkedik a szertár és a
kazánház renoválása is, mert így a létesítmény fenntartásával és energiaellátásával kapcsolatos helyiségek megfelelő állapotba kerülnének. A munkálatok tervezett kezdési ideje 2018. január
01., a befejezés tervezett időpontja 2018. március 31. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt 2017. július 01-től 2018. június 30-ig kerül megvalósításra, annak időtarta megyegyezik a szakszövetség által kiírt bajnokságok és egyéb versenyrendszerek időtartamával. A
különböző korosztályok bajnoki mérkőzései és kiskörzeti tornái a sorsolás, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága által meghatározottak szerint kerülnek
megrendezésre. Saját rendezésű tornák időpontjai: 2017. november, Jamina Kupa (U7, U9, U11, U13) 2017. május, Rózsa Kupa (U7, U9, U11, U13) Nyári focitábor két turnusban: 2018. június
utolsó két hete 

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

A Jamina Sportegyesület szakmai programja több ponton is kapcsolódik a Magyar Labdarúgó Szövetség elfogadott sportágfejlesztési stratégiájához. Amatőr egyesület révén célunk az MLSZ
stratégiája 4.1.1. pontjaiban is meghatározott tömegbázis megteremtése és szélesítése, amely az egész program megvalósításának az alapja. Ennek érdekében folyamatos együttműködésre
törekszünk a város iskoláival és óvodáival. Az új idényben továbbra is két általános iskolával és egy óvodával fogunk együttműködni, elősegítve ezzel a tehetségek felfedezését és
kiválasztását. Szakembereink rendszeres toborzókat tartanak az intézményekben, megteremtve ezzel a tehetséges sportolók számára az utat az egyesületünkhöz. Intézményi partnereinkkel
közösen a 2017/2018-as bajnoki idényben két saját tornát szervezünk, a Bozsik Program korosztályai számára 2017. őszén rendezzük meg 8 csapat részvételével a hét éves hagyományra
visszatekintő Jamina kupát, míg 2018. tavaszán ugyanezen csapatok a Rózsa Kupa keretében mérik össze erejüket. Utánpótlás korosztályaink rendszeresen részt vesznek egyéb megyei
tornákon is, számukra minél több versenyzési lehetőséget igyekszünk biztosítani. 2018. júniusában, az iskola befejezését követően ismét megrendezzük a hagyománnyá vált nyári
focitáborunkat, ahol két turnusban közel 50 gyermek számára biztosítunk lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A játékosokat a táborban egész napos elfoglaltság várja, a változatos
edzések mellett szabadidős programok, élménybeszámolók, játékvezetői előadások jelentenek hasznos programot. Klubunk nyolc évvel ezelőtt indította el utánpótlás-nevelő programját,
amelynek eredménye fokozatosan kezd beérni. Az évenként beadott fejlesztési programjaink szisztematikusan egymásra épülnek, évente 2-3 saját nevelésű játékos mutatkozik be a felnőtt
csapatunkban. Nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő személyi infrastruktúra kialakítását, ezért a 2017/2018-as bajnoki idényben az utánpótlás csapatok mellett foglalkoztatni szeretnénk egy
sportmasszőrt, valamint egy technikai vezetőt. Fontos, hogy a felnőtt csapat vezetőedői tisztát továbbra is ’’B’’ licences szakember töltse be. Sportszakembereink évek óta tartó lelkiismeretes
munkája nagyon pozitív hatással van a klub egész életére, minden téren előre tudtunk lépni, fontos, hogy ez a fejlődés folytatódjon. Az edzőink hosszú évek óta a klub alkalmazásában állnak,
kialakult a megfelelő együttműködés közöttük, a zavartalan szakmai munka feltételei adottak. 

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

Egyesületünk gazdálkodása stabil, minden bajnoki idény előtt teljesíthető és maximálisan vállalható költségvetést készítünk. A 2017/2018-as bajnoki idényre benyújtott sportfejlesztési program
összeállításakor szintén nagyon fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt biztosítani tudjuk, a cégekkel már előzetes egyeztetést folytattunk a támogatások
várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a nyugodt tervezésre. A pályázat végösszege reális, a program biztonsággal megvalósítható. Nagyon fontos volt az előkészületek során a cash-
flow terv elkészítése, hiszen a támogatások döntő része csak 2017. december 20-án fog megérkezni klubunkhoz, és addig minden felmerülő költséget előlegeznie kell az egyesületnek. Az
elmúlt öt pályázat során össze tudtuk gyűjteni a támogatást a cégektől, ehhez biztosítani tudtuk az önerőt, ezt a stabilitást szeretnénk megőrizni a következő idényben is. A program
megvalósítása révén egyértelműen növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen és vesz részt szervezett keretek között egy közösség életében. A sport, a rendszeres
közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és aktív mindennapi életet kínálunk. A napi szintű testmozgás révén
nőhet a fiatalok egészségtudata. A csoporthoz tartozás erősíti a kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és annak céljai iránti alázat. A program gazdasági hatásai
egyértelműen pozitívak. A program révén a támogatói oldal, a támogatói tőke is megjelenik az utánpótlásban. A program támogatásához az elmúlt években olyan vállalatok is csatlakoztak,
akikkel klubunk korábban nem állt kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott számunkra új támogatókhoz. A vállalkozások elfogadták, megszokták és szívesen alkalmazzák a TAO
támogatási formát, annak gazdasági előnyeit örömmel használják ki. A támogatási forma teljesen elfogadott lett az üzleti életben. A TAO támogatás egy új kapcsot is jelent a gazdasági szféra
és a klub között, ez jelentősen erősíti a kötődést. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy jól alkalmazható a szponzoráció és a TAO támogatás elegye. Veszélynek érezzük viszont,
hogy a vállalkozások kis része a TAO támogatás folyósításával visszavonhatja addigi szponzorációját. Ezen a téren igyekszünk mi is megfelelő információáramlást biztosítani az üzleti szféra
felé és arra ösztönözni a cégeket, hogy hatékonyan ötvözzék a támogatási lehetőségeket.
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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)

Vezetőedző Edző UEFA B EKHO 160 12 74 686 Ft 14 937 Ft 1 075 478 Ft

160 12 74 686 Ft 14 937 Ft 1 075 478 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Vezetőedző 166

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)

529 551 Ft 5 459 Ft 10 918 Ft 545 928 Ft 545 928 Ft 1 086 396 Ft 1 091 856 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)

Berendezési eszköz öltöző pad db 6 40 000 Ft 240 000 Ft

Pályakarbantartó gép talajlazító db 1 99 000 Ft 99 000 Ft

Pályakarbantartó gép kiegészítők, tartozékok db 1 156 000 Ft 156 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűkasza db 1 385 000 Ft 385 000 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 99 999 Ft 99 999 Ft

Berendezési eszköz bojler, kazán db 1 494 995 Ft 494 995 Ft

1 474 994 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző pad Egyesületünk a elmúlt két évben 4 öltözőt is felújított, egyet pedig újonnan alakított ki, így mindenképpen szükséges funkcionális berendezési tárgyak
beszerzése, ezek közé tartozik a 6 db öltözői pad.

talajlazító Egyesületünk 2017. tavaszán vásárolt egy fűnyíró kistraktort, amely nagy előrelépést jelent a játéktér gondozása során. A jővőben még nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni a nagy méretű füves pályánk megfelelő karbantartására és ennek érdekében egy talajlazító-levegőztető adaptert
kívánunk beszerezni. A talajlazító-levegőztető füves sportpályák esetén nagyon ajánlott, hiszen a gyep levegőztetése során rés nyílik a levegő, a víz
és a tápoldatok számára, így azok könnyebben jutnak a talajfelszín alá.

kiegészítők, tartozékok Egyesületünk 2017. tavaszán vásárolt egy fűnyíró kistraktort, amely nagy előrelépést jelent a játéktér gondozása során. A jővőben még nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni a nagy méretű füves pályánk megfelelő karbantartására és ennek érdekében egy műtrágyaszóró adaptert kívánunk
beszerezni. A műtrágyázás egy sportpálya esetében a nagy terhelés miatt a megfelelő tápanyag utánpótlás érdekében kiemelten fontos. Amennyiben
nem kerül pótlásra a tápanyag, a gyep felülete megfakulhat, megritkulhat és gyengülhet az ellenálló képessége a gomba és egyéb fertőzésekkel
szemben.

fűkasza Egyesületünk 2017. tavaszán vásárolt egy fűnyíró kistraktort, amely nagy előrelépést jelent a játéktér gondozása során. Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a létesítmény egyéb részei is megfelelően karban legyenek tartva, ezért szeretnénk vásárolni egy motoros fűkaszáló gépet alternáló
vágószerkezettel. Az alternáló szerkezet nagyobb kert és pázsit felületek kezelésében nyújt segítséget, alkalmas szálas növények vágására is.
Klubunk rendkívül nagy zöldfelületet kezül a létesítményen belül és kívül is, és ennek karbantartásáho elengedhetetlenül fontos ez a berendezés.

szárítógép Egyesületünk 2017. telén vásárolt egy nagy teljesítményű 10 kg-os mosógépet, amely óriási segítséget jelent a korosztály felszerelésének
mosásában. Mindenképpen indokolt egy kondenzációs szárítógép beszerzése, mert jelen pillanatban gondot jelent a felszerelések gyors és praktikus
szárítása. Kiemelten fontosna tartjuk a géppark folyamatos fejlesztését, ezek a beruházások nagy segítséget jelentenek a mindennapi munkavégzés
során.

bojler, kazán A létesítmény energiaellátásért felelős vegyes tüzelésű kazán nagyon elavult állapotban van, annak üzemben tartása komoly élőmunkát igényel. Az
elavult rendszer miatt nagyon magasak az energiaköltségek, ez komolyan megterheli a klub költségvetését. Szeretnénk a technikát modernizálni, az
élőmunkát jelentősen csökkenteni, az energiaköltségeket pedig lefaragni, így mindenképpen indokolt egy új kazán beszerzése és beüzemelése.

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)

1 023 004 Ft 10 546 Ft 21 093 Ft 1 054 643 Ft 451 990 Ft 1 496 087 Ft 1 506 633 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
felújítása

öltöző felújítása 2018-01-01 2018-01-31 2018-02-01 686 486 Ft

Egyéb épület
felújítása

egyéb épület felújítása 2018-01-01 2018-02-15 2018-02-16 1 688 628 Ft

Egyéb épület
felújítása

egyéb épület felújítása 2018-01-01 2018-02-28 2018-03-01 2 251 703 Ft

Pálya-
infrastr. bőv.

egyéb 2018-02-01 2018-02-28 2018-03-01 2 819 400 Ft

7 446 217 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző felújítása Az egyesület a létesítményben az elmúlt 3 évben a TAO források segítségével mindösszesen 33,5 millió forint értékben végzett el különböző
fejlesztéseket. Kívül-belül megtörtént az öltözőépület, valamint annak összes belső helyiségének felújítása, emellett teljesen megújult a lelátó, a nagy
méretű füves pályát körbevevő kerítés, valamint telepítésre került egy 4 állásos mobil WC egység. A létesítmény rendkívül nagy igénybevételnek van
kitéve, így az egyik öltözőnkhöz kapcsolódva egy jelenleg használaton kívüli helyiségben egy 4 állásos zuhanyzóhelyiséget szeretnénk kialakítani.

egyéb épület felújítása Az egyesület a főépület teljes körű renoválását követően szeretné a sporttelep egyéb helyiségeit is felújítani. A 20 m2 alapterületű külső tároló a
sporttelepen használt gépek, berendezések és karbantartási eszközök tárolására szolgál. A klub 2017. tavaszán vásárolt egy közel 1 millió forint
értékű új fűnyíró kistraktort, amelyet szintén itt tárolunk. Az idén ehhez kapcsolódóan két kiegészítő adaptert is szeretnénk beszerezni, így
elengedhetetlen a külső tároló felújítása, hogy az újonnan beszerzett, modern eszközök megfelelő körülmények között, biztonságosan legyenek
tárolva.

egyéb épület felújítása Az egyesület a főépület teljes körű renoválását követően szeretné a sporttelep egyéb helyiségeit is felújítani. A 12,5 m2 alapterületű külső kazánház a
létesítmény egyik legrégebbi helyisége, és funkcióját tekintve a sporttelep energiaellátásának a központja. Ez a helyiség a nagy igénybevétel miatt
belülről teljesen elhasználódott, a munkakörülmények sajnos nem kielégítőek. Emellett mind a tető, mind a külső felületek elavultak, így a megfelelő
munkakörülmények és az energiaellátás folyamatos biztosítása miatt mindenképpen indokolt a külső kazánház teljes körű felújítása.

egyéb A sporttelepen a füves nagypályán található két kapu mögötti labdafogó hálók nagyon rossz állapotban vannak, azok 10 évvel ezelőtt kerültek
telepítésre. A háló több helyen lelóg, az oszlopok megdőltek, így mindenképpen indokolt a labdafogó hálók újratelepítése a két kapu mögé. A tervek
szerint mindkét kapu mögött 60-60 méteren építenénk újra a labdafogó hálót, amely a jelenlegi felületet megduplázná.

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 felújítása öltöző felújítása Öltöző 5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

9136 m2 5 Bérelt

Egyéb épület
felújítása

egyéb épület
felújítása

Egyéb 5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

9136 m2 20 Bérelt

Egyéb épület
felújítása

egyéb épület
felújítása

Egyéb 5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

9136 m2 13 Bérelt

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb Nagy f.p. 5600
Békéscsaba
Bessenyei
utca
13

9136 Nem
releváns

120 Bérelt

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?

Nem
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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. 5 164 435 Ft 53 242 Ft 106 483 Ft 5 324 159 Ft 2 281 782 Ft 7 552 700 Ft 7 605 942 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

U9 Jamina SE U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Jamina SE U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 JAMINA SE U19 20 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 JAMINA SE U16 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Jamina SE U13 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Jamina SE U11 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program 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

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

372137 Ökrös Dávid Békéscsaba 1912 Előre SE 2016-08-31 15%

530759 Baktai Martin Zsolt Békéscsaba UFC 2016-08-31 15%

438641 Kmecz Márk András Gyulai Termál FC 2017-02-19 15%
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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

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

be/SFPHPM01-16586/2017/MLSZ

2017-11-07 11:11 13 / 31



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

Jamina SE U9 (N) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Jamina SE U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

JAMINA SE U19 (N) U19 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

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

Jamina SE U13 (N) U13 10 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Jamina SE U11 (N) U11 10 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Ökrös Dávid (V) 372137 2016-08-31  Békéscsaba 1912 előre se + 15%

Baktai Martin Zsolt (V) 530759 2016-08-31  Békéscsaba ufc + 15%

Kmecz Márk András (V) 438641 2017-02-19  Gyulai termál fc + 15%

 Támogatás összesen 6 000 000 Ft

 Bónusz összesen 2 700 000 Ft (+ 45%)

 Teljes elvi támogatás 8 700 000 Ft

 Férfi 8 700 000 Ft

Elvi támogatás 8 700 000 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 20 9 522 Ft 190 440 Ft

Sporteszköz labda db 20 5 555 Ft 111 100 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 38 2 777 Ft 105 526 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 10 11 903 Ft 119 030 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)

Kórház utcai sportlétesítmény Műfüves pálya 14 284 Ft 12 2 342 816 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Kórház utcai
sportlétesítmény

Egyesületünk sporttelepén sajnos nincs nagyméretű műfüves játéktér, így a zavartalan felkészülés biztosítása érdekében utánpótlás csapataink 2018. január és február
hónapban mindösszesen 28 óra időkeretben kívánják igénybe venni a Kórház utcai sportlétesítmény nagyméretű műfüves játékterét. Az elmúlt évek tapasztalatai is azt
mutatják, hogy a megfelelő munka elvégzése érdekében nagyon fontos a téli időszakban a jó minőségű nagy méretű pálya, és ez Békéscsabán jelenleg csak a Kórház
utcai sportlétesítményben elérhető.

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 TANC1314-00463 Normál 160 12 101 176 Ft 22 259 Ft 1 481 217 Ft

Edző 1771 EKHO 160 12 46 679 Ft 9 336 Ft 672 178 Ft

Edző 413 EKHO 160 12 46 679 Ft 9 336 Ft 672 178 Ft

Egyéb Technikai vezető EKHO 160 12 56 014 Ft 11 203 Ft 806 602 Ft

Egyéb Sportmasszőr EKHO 160 12 42 011 Ft 8 402 Ft 604 958 Ft

Egyéb Pályagondnok EKHO 160 12 44 631 Ft 8 926 Ft 642 686 Ft

Egyéb Szertáros EKHO 160 12 44 631 Ft 8 926 Ft 642 686 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai vezető Hat korosztályos csapatot versenyeztetünk a különböző versenyrendszerekben, ennek adminisztrációs terheit, valamint a napi ügymenettel
kapcsolatos feladatokat már nem lehet társadalmi munkában ellátni, ezért 2014. július 01. óta alkalmazunk technikai vezetőt. Feladata a
kapcsolattartás az országos és a megyei sportági szakszövetséggel, a versenyeztetéssel kapcsolatos adminisztráció intézése, a hazai és idegenbeli
mérkőzések megrendezésével kapcsolatos technikai feladatok bonyolítása, az idegenbeli utazásokkal kapcsolatos technikai feladatok (autóbusz,
étkezés, szállás megrendelése) lebonyolítása, a sportszerekkel, sporteszközökkel kapcsolatos logisztikai és leltározási feladatok lebonyolítása.

Sportmasszőr Hat korosztályos csapatot versenyeztetünk a különböző versenyrendszerekben, így nagyon fontos a megfelelő sportegészségügyi háttér biztosítása.
Ennek érdekében az utánpótlás-csapataink mellé szeretnénk beállítani egy sportmasszőrt, akinek a feladatköre a következőkből áll: Egészségügyi
ajánlások és szakmai programok elkészítése; Javaslat tétel a korosztályok számára a megfelelő gyógyszerek, táplálék-kiegészítők és
sportegészségügyi eszközök kiválasztása során; A mozgásszeri panaszokkal összefüggő sérülések diagnosztizálása és kezelése; Egészségügyi
berendezésekkel történő kezelések elvégzése - Egészségügyi ajánlások és szakmai programok elkészítése - Javaslat tétel a korosztályok számára a
megfelelő gyógyszerek, táplálék-kiegészítők és sportegészségügyi eszközök kiválasztása során - A mozgásszeri panaszokkal összefüggő sérülések
diagnosztizálása és kezelése - Egészségügyi berendezésekkel történő kezelések elvégzése - Részvétel a korosztályos csapatok bajnoki mérkőzésein

Pályagondnok A hat saját korosztályos csapattal nagy leterheltségnek van kitéve a pályánk, a megfelelő karbantartás érdekében megkezdtük 2017. tavaszán a
megfelelő eszközpark kialakítását. Első lépésben egy fűnyíró kistraktort vásároltunk, az idei pályázatban pedig ehhez kapcsolódóan különböző
adaptereket szeretnénk beszerezni. A megfelelő pályakarbantartás és a gépek szakszerű kezelése miatt mindenképpen indokolt egy pályagondnok
alkalmazása.

Szertáros Az elmúlt években jelentős beruházásokat valósítottunk meg a sporttelepen, többek között új szertár és mosó-szárító helyiség is kialakításra került. A
hat korosztályos csapatunk szerelését a létesítményben tároljuk és itt történik a mosás is. Az eszközpark fejlesztése folyamatos, 2017-ben egy 10
literes, nagy teljesítményű mosógép került beszerzésre, és szeretnénk további berendezéseket is vásárolni. A folyamatosan növekvő feladatok miatt
mindenképpen szükséges egy szertáros alkalmazása.
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1314-00463 MLSZ Grassroots C U19 20 20

TANC1314-00463 MLSZ Grassroots C U16 20 18

1771 UEFA B U13 20 10

1771 UEFA B U11 20 10

413 MLSZ D U9 20 8

413 MLSZ D U7 20 8
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 526 096 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 322 494 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 342 816 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 155 533 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 522 505 Ft

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

Összesen 6 869 444 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)

6 163 437 Ft 63 541 Ft 127 081 Ft 6 354 059 Ft 706 007 Ft 6 996 525 Ft 7 060 065 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

Személyi jellegű 10 918 Ft 10 919 Ft 5 459 Ft 16 377 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

21 093 Ft 21 093 Ft 10 546 Ft 31 639 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 106 483 Ft 106 483 Ft 53 242 Ft 159 725 Ft

Utánpótlás-nevelés 127 081 Ft 127 081 Ft 63 541 Ft 190 622 Ft

Összesen 265 575 Ft  398 363 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű - A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése - Folyamatos monitoring-tevékenység a pályázat benyújtásától
annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes adminisztráció kezelése - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó
szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A megvalósítás folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal -
Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé - Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Kapcsolattartás a könyvelővel -
Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval - A számlák és bizonylatok kezelése, záradékolása - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás
elkészítése

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése - Folyamatos monitoring-tevékenység a pályázat benyújtásától
annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes adminisztráció kezelése - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó
szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A megvalósítás folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal -
Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé - Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Kapcsolattartás a könyvelővel -
Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval - A számlák és bizonylatok kezelése, záradékolása - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás
elkészítése

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) - A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése - Folyamatos monitoring-tevékenység a pályázat benyújtásától
annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes adminisztráció kezelése - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó
szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A megvalósítás folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal -
Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé - Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Kapcsolattartás a könyvelővel -
Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval - A számlák és bizonylatok kezelése, záradékolása - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás
elkészítése

Utánpótlás-nevelés - A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése - Folyamatos monitoring-tevékenység a pályázat benyújtásától
annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes adminisztráció kezelése - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó
szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A megvalósítás folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal -
Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé - Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Kapcsolattartás a könyvelővel -
Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval - A számlák és bizonylatok kezelése, záradékolása - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás
elkészítése
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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: Békéscsaba, 2017. 11. 07.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Orodán Bertold (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: Békéscsaba, 2017. 11. 07.
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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 Orodán Bertold (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Jamina Sportegyesület Békéscsaba (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Jamina Sportegyesület Békéscsaba (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: Szponzori befizetés

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: Szponzori befizetés

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: Békéscsaba, 2017. 11. 07.

..........................................................
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

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

Kelt: Békéscsaba, 2017. 11. 07.
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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 6 8 33%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 4 4 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 3 5 67%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 400 437 9%

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 20 22 10%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 18 20 11%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

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 529 551 Ft 5 459 Ft 10 918 Ft 545 928 Ft 545 928 Ft 1 086 396 Ft 1 091 856 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 187 439 Ft 63 788 Ft 127 576 Ft 6 378 802 Ft 2 733 772 Ft 9 048 787 Ft 9 112 575 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 023 004 Ft 10 546 Ft 21 093 Ft 1 054 643 Ft 451 990 Ft 1 496 087 Ft 1 506 633 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 164 435 Ft 53 242 Ft 106 483 Ft 5 324 159 Ft 2 281 782 Ft 7 552 700 Ft 7 605 942 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 163 437 Ft 63 541 Ft 127 081 Ft 6 354 059 Ft 706 007 Ft 6 996 525 Ft 7 060 065 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 12 880 427 Ft 132 788 Ft 265 575 Ft 13 278 789 Ft 3 985 706 Ft 17 131 708 Ft 17 264 496 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (52 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)

cimpeldany_jamina_2017_1493130068.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2017-04-25 16:21:08) 1110fd7388c189672c070e17a97704c153b8faf0f229bea3756cc40af6de317c

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

ures_lap_1508496030.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:40:30) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

finanszirozas_jamina_2017_1493109056.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2017-04-25 10:30:56) a076a85e6f4bc43ee4f6c574528c4f9e997036df92b6f93d8158f5a47cadbd20

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositas_jamina_2017_1493041593.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2017-04-24 15:46:33) f739630a57d82dc8814a50487f39b642d2392dfa350cc024782f276b9a788a20

ures_lap_1508496042.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:40:42) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

Egyéb dokumentumok

megvalosulasi_terv_17_18_1508495924.pdf (Hiánypótlás melléklet, 792 Kb, 2017-10-20 12:38:44) 69f603e1fda88ec08a5a429d8fc25d9ccce6fa4bdd27a6e1fedff43111ca7076

arajanlat_kazan_2017_1493467248.pdf (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2017-04-29 14:00:48) 350582cb0768b161d69d2a72d1aca329f9780e7068882ddadaa5f97e64284453

kazanhaz1.jp_1493059161.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 20:39:21) 82872f538a78756ce39cf4a76f1832e5f65e77f939d848a0991d6ca8363b68af

kazanhaz2.jp_1493059181.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 20:39:41) c847e9e5e947dba7aaadf21b237a126adb2ce16a03765607d00d722c6589e134

kazanhaz3.jp_1493059192.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 20:39:52) 0fccdaf877f2cec21ef1bb8ac9db99940c0f8ba9221345c33ca566913c961b88
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tarolo1.jp_1493059281.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 20:41:21) 27429ca21a3379d28deeda14ce7d0885beac3df7b156e26b214757a59267de13
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tarolo3.jp_1493059301.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 20:41:41) 4835adf23186bac502b9023e33b2959945dd84d2fe71e065d72a1d4352299abe

tarolo4.jp_1493059311.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 20:41:51) 45c70d6d1d09ac54acabb597e62f358db1fcf13206d079da6795bdf044765cee

arajanlat_motorosfukasza_2017_1493218698.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2017-04-26 16:58:18) 4fc2640f6e33223ccc07fd0f4b9bac3ce53c0d28cf2d5bf4ca94191b1a3d900a

tarolo5.jp_1493059319.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 20:41:59) e5dbdcacdc77ed8ad31fb95e2587304f8c1489d48537f8656c1bb42c00c02d22

arajanlat_mutragyaszoro_2017_1493218733.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2017-04-26 16:58:53) bbbb32ac2e288934d71b119e3c26a81a5c7a0c4a20ad85d41a8e0efbd84d4a90

zuhanyzo1.jp_1493059328.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 20:42:08) d1bde1b1ccecdb53e3451892fb3b5392fe6bc776d18a43a692b177e054a39318

arajanlat_talajlazito_2017_1493218763.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2017-04-26 16:59:23) 8c2098adde5a95d878d83f6f22b7ba3a2bde4b9ac8ab3d1ae56906048d8ff1d3

zuhanyzo2.jp_1493059338.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 20:42:18) d5ee26085b04ebca6b95a07ea7e439d27cb4f35df8b7270d997d1210ca4a59d7

arajanlat_szaritogep_2017_1493218802.pdf (Szerkesztés alatt, 383 Kb, 2017-04-26 17:00:02) 7f9fe0e00b90b5a1f648e48177221a99ab59e093792df7b3b30f171e2b5c5721

zuhanyzo3.jp_1493059347.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 20:42:27) 44e30316f08034aefede0e09fa6c99920909853ca89139fc878d451fe12f6b5c

zuhanyzo4.jp_1493059361.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 20:42:41) ff5d6cf44c1378459a73a2b1cdf5a5e5991113e43dbb7c4186850de48ef36b13

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_emmi_jamina_1493469081.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2017-04-29 14:31:21) f56bba9df7ed04800c0596ce13f5162caf9ee00dbab72f4685ce449b059c7db2

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

birosagi_kivonat_jamina_170421_1492959527.pdf (Szerkesztés alatt, 526 Kb, 2017-04-23 16:58:47) 33df8ff76a6ce31ac963d6da8123535d5146592299156729a9562fcbcc9187a1

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

utalas_mlsz_35000_170426_1493218550.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2017-04-26 16:55:50) 3521f3ef8a90c7f96d67c4a0296524a10d51c6388b041fe4d09b64d94b64f3ee

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

nav0_jamina170419_1493135327.pdf (Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2017-04-25 17:48:47) d0fa925bbc10305af76471209db88fbf6d5b479abd3a68460372c6bdcf2c4960

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

ures_lap_1493130124.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2017-04-25 16:22:04) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

ures_lap_1508496013.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:40:13) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

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

tulajdonosi_hozzajarulas_mlsz_2017_1493130108.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2017-04-25 16:21:48) 023efbdb83be44329bf3a6938bff99ca042db9e317ff4a39b909bae0ba8ac022

ures_lap_1508495995.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:39:55) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

epiteshatosag_jamina_2017_1493218648.pdf (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2017-04-26 16:57:28) ebfea83b1681b1d28298fa0cc93a3cf2d14291e6ed9545e04c8df5f3f4f067e4

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

nyilatkozat_vakzrt_jamina_2017_1493041651.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2017-04-24 15:47:31) e2706a01869a4775fa903c2a398dcf9456360656056c68ee8d582e4cc95cfa26

ures_lap_1508495967.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:39:27) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

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

ures_lap_1508495980.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:39:40) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987
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tulajdonilap_jamina_2017_1493218605.pdf (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2017-04-26 16:56:45) 98709c4e36a8b8c169149dc87a59c1fa657de1964028f82c9eaaad7303692ed8

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

ures_lap_1508496056.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:40:56) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

muszaki_ktg_zuhanyzo_2017_1493109080.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2017-04-25 10:31:20) 7d2b51fa70bac7308848ab037a8f5f042460865c52dd0bd434bd561f79886cde

muszaki_ktg_tarolo_2017_1493109108.pdf (Szerkesztés alatt, 624 Kb, 2017-04-25 10:31:48) 77454324e628be68d24273b6b2bb5386be011fde1bbac981e5b9c129083b77fd

muszaki_ktg_labdafogohalo_2017_1493109123.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2017-04-25 10:32:03) ef750df2541f4e3055312318dc3a26e497f8ab325aaf358a76ad715852af95ab

muszaki_ktg_kazanhaz_2017_1493109148.pdf (Szerkesztés alatt, 628 Kb, 2017-04-25 10:32:28) f63e6b4b054dcd05a20e4cd43cb3073522708fd2fff2caf71c19cf1326b775a3

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszaki_tartalom_kazanhaz_2017_1493130003.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2017-04-25 16:20:03) 2f3ac027e4b4e552a958e3689b72ce271179e59d4aa24ed889bc3eb4adb5878d

muszaki_tartalom_zuhanyzo_2017_1493130015.pdf (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2017-04-25 16:20:15) 4f4920618cedbbe87ecc8a3547ea71096d360b49205788e1b8503a32554403e3

muszaki_tartalom_labdafogohalo_2017_1493130027.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2017-04-25 16:20:27) efc673cf68dcbaef0664801fc143fb909b9bbaed93ea660236f0d2469b2a7abc

ures_lap_1508496071.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Kb, 2017-10-20 12:41:11) 1509c8bd4cbbe21a664250866f529766ec84201ad633bc814fdb9f44011fc987

muszaki_tartalom_tarolo_2017_1493109178.pdf (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2017-04-25 10:32:58) 5d64693abe17265b74bd65feac46e7a58a950776ced87f79a3a794d1160b703a
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