
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Futball Club Esztergom

A kérelmező szervezet rövidített neve  ESC

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  1111

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  18610556-1-11

Bankszámlaszám  58600575-12008201-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Támogatás - szponzoráció

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:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2500  Város  Esztergom

Közterület neve  Bajcsy Zsilinszky  Közterület jellege  út

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2500  Város  Esztergom

Közterület neve  Bajcsy Zsilinszky  Közterület jellege  út

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 702 23 51  Fax  

Honlap  www.fcesztergom.hu  E-mail cím  fcesztergom@fcesztergom.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Bánfi János

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 702 23 51  E-mail cím  j.banfi@budajuniors.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Krisztina +36 70 702 23 61 mailtofcesztergom@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

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

Fejl. Megj.

FC Esztergom Futball
Centrum

Edzőterület 2500
Esztergom
Buday Nagy Antal u.
24

18194 na Saját 0 0 Ft 12 Igen

Pézsa Tibor Városi
Sportcsarnok

Edzőcs. 2500
Esztergom
Helischer József utca
5

16357 na Bérelt 30 4 000 Ft 3 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 5,09 MFt 5,088 MFt 6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 8,983 MFt 9,347 MFt 9,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 23,031 MFt 17,832 MFt 24,87 MFt

Egyéb támogatás 0,5 MFt 0,8 MFt 0,9 MFt

Összesen 37,604 MFt 33,067 MFt 41,17 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 14,238 MFt 17,57 MFt 17,57 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt

Anyagköltség 1,9 MFt 1,2 MFt 2,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 10,7 MFt 10,8 MFt 10,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Összesen 29,838 MFt 32,57 MFt 33,97 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 1 091 878 Ft 21 838 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

30 860 376 Ft 617 208 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 840 088 Ft 136 802 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 17 546 762 Ft 350 935 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Alap koncepciónk lényege, hogy az utánpótlás korosztályoknál és a felnőtt csapatnál zajló szakmai munka azonos legyen, ugyanabban a rendszerben eddzenek és játsszanak labdarúgók, s a
felnőtt gárda – szinte plusz korosztályként – felvegye a lentről érkező tehetségeket. Ehhez teljesen egységes szakmai koncepció, valamint rövid, közép és hosszú távú stratégia került
kidolgozásra, s működik, mely napról napra mutatja eredményét, legfőképpen a fiatalabb – klubunk jövőjét jelentő – utánpótlás csapatainknál. Célunk továbbra is az, hogy lehetőség szerint az
utánpótlás korosztályaink a lehető legmagasabb osztályú bajnokságokban szerepeljenek, de a legnagyobb hangsúlyt a U7-15 korosztályainkra fektetjük, mely korosztályok biztosíthatják a
jövőt, nem csak az FC Esztergom számára, de remélhetőleg egyre több fiatalt tudunk a magyar futball számára is adni! Már most több olyan fiatal játékosunk van, akiket nyugodt szívvel
tudunk feljebb, akár akadémiai szintre ajánlani. Az FC Esztergom felnőtt csapata jelenleg a Komárom-Esztergom megyei labdarúgó bajnokságban szerepel, utánpótlás csapataink a klub
helyzetéből adódóan lehetséges legmagasabb szinten versenyeznek. Alapelvünk, hogy az amatőr csapatunk profi körülmények között készülhessen, a legkisebbektől a legnagyobbakig. A TAO
- pályázat révén jelentős összeget kaptunk, amelyet egyrészt az utánpótlás-nevelés feladatainak támogatására fordíthatunk, másrészt pedig – utófinanszírozással – többfunkciós, sportszakmai
és fejlesztési programjainknak megfelelő sportlétesítményt hozhattunk létre. A 2014-2015-es periódusban a fedett játéktér, parkolók és járdák, mobil lelátó, cserepad stb. megpályázásával az
infrastruktúrával kapcsolatos alap terveink remélhetőleg 2018 nyarára megvalósulnak a tárgyi eszköz pályázatunk meghosszabbításával. A klub működéséhez, a létesítmény gazdasági alapon
való hasznosításához elengedhetetlen a meglevő létesítmények karbantartása folyamatos fejlesztése a komfortosság fenntartása, így jelenleg ilyen munkákra pályázunk állagmegőrzés és
minőségjavítás céljából. 

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

A klub működéséhez, a létesítmény gazdasági alapon való hasznosításához elengedhetetlen a meglevő létesítmények karbantartása folyamatos fejlesztése a komfortosság fenntartása, így
jelenleg ilyen munkákra pályázunk állagmegőrzés és minőségjavítás céljából.Az eddig megvalósult ingatlan beruházásunk és az abban elvégzett szakmai munka máris megmutatta azt, hogy
egyre több gyerek csatlakozik a programunkhoz. A létszámunk folyamatos növekedésével az edzések és nagypályás korosztályink mérkőzés száma is megnövekedett a jelenleg rendelkezésre
álló kiszlgáló útvonalak illetve a vízelvezetés fokozottan szükségessé vált az állagmegóvás és folyamatos fejlesztés szempontjából. A 2011-12-es szezonban átadott épületünkön
elengedhetetlen felújítási munkálatok esedékesek mely elsősorban a tető felújítását és karbantartását jelenti. A főépületünket egy épület visszabontásával alakítottuk ki, az épületet pedig
lapostetővel kellett ellátni amely az elmúlt hat évben többször beázott és egyéb problémákat produklt, amiből kifolyólag szükségessé vált teljes felújítása. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projekt-tevékenységek ütemterve: projekt időtartama: 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig. A klub működéséhez, a létesítmény gazdasági alapon való hasznosításához
elengedhetetlen a meglevő létesítmények karbantartása folyamatos fejlesztése a komfortosság fenntartása, így jelenleg ilyen munkákra pályázunk állagmegőrzés és minőségjavítás céljából.
Földkiemelés gépi és kézi munkával, átlag 30cm mélység, 2m szélességű viacolor burkolat készítéséhez, helyszíni deponálással 2018.ősze Viacolor burkolat készítése 6cm vastag térkő
burkolattal kialakítva, 4cm vastag 0-0,8mm ágyazó homok, 10cm vastag 0/20mm zúzottkő ágyazat, 10cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsréteg 218.ősze Szegélykövek készítése a
viacolor járda körül, 100cm hosszú (100*5*20) elemekből betongerendába rakva 2018. ősze Lapostető teljes felújítása 2018. augusztus 15 - 2018.október 30. 

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

Sportegyesületünk céljai az MLSZ stratégiájával összhangban: - visszahozni, behozni a gyerekeket a futball világába, egyre több és több játékossal foglalkozni, a már a rendszerben lévők
közül a tehetségeket, a magyar futball számára értékeket kiválasztani, fejleszteni és minél több futballistát a jelen rendszerben tovább léptetni – vonzóvá tenni a labdarúgást a fiúk körében, s
megszerettetni a lányokkal – elhitetni, hogy életre szóló tudáshoz juthatnak, – a csapat, a közösség, a sport nevel, jobb emberré teszi a gyermekeket, megtanít győzni, veszíteni, tolerálni a
másikat, – a helyi kötődés és a sportsikerek erősítik a város iránti lojalitást. Az utánpótlás korosztályoknál kitűzött alapcélok: Mindenkit fogadjunk, aki mozogni szeretne, azokat is, akik
egészségügyi és anatómiai problémákkal küzdenek, vagy társadalmi hátrányokkal érkeznek hozzánk. Az FC Esztergom számára létkérdés, hogy pályázatok útján megfelelő forrásokhoz
jusson, amelyekkel megvalósíthatja fejlesztéseit. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, imázsának erősítése: - folyamatos toborzás az óvodáktól kezdve, valamennyi
iskolában. – bekapcsolódni az országos programokba – tehetségkutató programok – szurkolói ankétok, szülői értekezletek – „Szülőmegőrző” – esztergomi fociközösség építése - tehetség
gondozás -tehetségek felfelé „áramoltatása” A létesítményfejlesztéssel és -beruházással párhuzamosan együttműködést kötöttünk az esztergomi önkormányzattal, óvodákkal és iskolákkal,
amelyek előre szabályozott óraszámban ingyen használhatják a sportcentrum eszközeit és szolgáltatásait. 2018-2019-es tanévben sportiskolai rendszerben megnövelt edzésszámmal „futball-
osztály” indítása. A futball mindenkié. Klubunk szervező és húzó erőként odaáll bármilyen kezdeményezés mellé: korosztályos csapatait olykor elindítja egy-egy amatőr tornán (Tisztelet),
gálamérkőzéseket szervez és vállal (Példakép), szerelésekkel, labdákkal támogatja a kicsiket és nagyokat (Mecénás), felügyeli a létesítményeket (Felelősség). 

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

Sportszakmailag és társadalmilag is fontos cél a tömegbázis bővítés, az örömfutball megőrzése, hogy mindenkit fogadjunk, aki mozogni szeretne. Minél nagyobb bázist tudunk mozgatni, annál
nagyobb esélyünk van a minőség megtalálására...Gyakori,hogy az egészségügyi és anatómiai problémákkal küzdők (koordinációs, ízületi és érrendszeri problémák)vagy társadalmi
hátrányokkal érkezők is nálunk szeretnének játszani. Számunkra ők is fontosak, esetükben az egyik cél az integráció: beilleszkedjenek a közösségbe, mozogjanak, prevenciós jelleggel
megőrizzék, vagy visszaszerezzék normális egészségi állapotukat. A másik cél, hogy olyan sportszerető, egészséges, közösségi életre alkalmas, futballintelligens embereket neveljünk
belőlük,akik később nem lesznek ugyan aktív játékosok, de bővíthetik pártoló tagjaink, támogatóink, szurkolóink körét, vagy akár szülőkként elhozzák gyermekeiket, mert nálunk jó helyen
lesznek. Alapelvünk, hogy amatőr csapatunk profi körülmények között készüljön,kicsiktől a nagyokig. Fontos lépés volt a 2011-es TAO-pályázat során elnyert támogatás, amilehetővé tette egy
komoly sportcentrum és kiszolgáló létesítmény létrehozását. A világítással felszerelt műfüves pályáink, a klubház, öltözők, kiszolgáló létesítmények (gyógytornára alkalmas és funkcionális
fejlesztő termek, orvosi és közösségi terek, büfé, fitneszterem) komoly társadalmi és gazdasági hatással járnak. A létesítmény az FC Esztergom otthona, kiszolgálja a gyerek+felnőtt csapat
minden igényét. Ezt követik a helyi iskolákkal, óvodákkal kötött együttműködések, hisza fennmaradó időben és helyeken még mindig van lehetőség hasznosítás alapú bevételi forrásokra is:
gyermek labdarúgó tornák rendezése családi és vállalati rendezvények pályák és létesítmény bérbeadása városi labdarúgó bajnokságok szervezése, lebonyolítása születésnapi partik megyei
vagy országos szövetség által szervezett események házigazdája A sportcentrum és szolgáltatásai önálló bevételi forrásai az egyesületnek,melyeket további fejlesztésekre, a szolgáltatások
kiterjesztésére és a személyi apparátus bővítésére fordíthatunk. A kockázati tényezőt a magas járulékok és a fixen számítható költségek jelentik: bérköltségek, járulékok, közüzemi költségek,
karbantartási és üzemeltetési díjak, létesítmény fenntartásához és működtetéséhez szükséges költségek és apparátus díjainak fedezése. Folyamatosan törekszünk a saját bevétel
megteremtésére, illetve további források bevonására, ami például a kockázatok minimalizálásra szolgálnak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Klubmenedzser Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

160 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 059 122 Ft 10 919 Ft 21 838 Ft 1 091 878 Ft 1 091 878 Ft 2 172 838 Ft 2 183 757 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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

Benchmark Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszköz

kisbusz (9 fős) új nincs db 2 21 580 220
Ft

43 160 440 Ft

43 160 440 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kisbusz (9 fős) új Az egyesület gazdálkodásának kiadási oldalán jelentkező egyik legnagyobb költség a játékosok szállításának finanszírozása. Az autóbuszok
beszerzésével nem csak a költségeket tudjuk csökkenteni, hanem extra bevételre is szert tudunk tenni az autóbuszok üzleti alapú felhasználásával.

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

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

29 934 564 Ft 308 604 Ft 617 208 Ft 30 860 376 Ft 13 225 876 Ft 43 777 648 Ft 44 086 252 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

2018/19 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)

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés 2018-09-01 2018-09-30 2018-10-01 1 368 933 Ft

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás 2018-09-01 2018-11-15 2018-11-16 8 197 418 Ft

9 566 351 Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

járdaépítés/felújítás/bővítés FC Esztergom Futball Centrum A létszámunk folyamatos növekedésével az edzések és nagypályás korosztályink mérkőzés száma is
megnövekedett a jelenleg rendelkezésre álló kiszlgáló útvonalak illetve a vízelvezetés fokozottan szükségessé
vált az állagmegóvás és folyamatos fejlesztés szempontjából.

Egyéb épület felújítás FC Esztergom Futball Centrum Futball Centrum épület lapos tető vízszigetelés felújítás és Futball Club épület lapos tető, járható felület
kialakítása mosott kavicsos beton járdalapokkal.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés Edzőterület 2500
Esztergom
Buday Nagy
Antal u.
24

18194 Nem
releváns

m3 Saját

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás Egyéb 2500
Esztergom
Buday Nagy
Antal u
24

18194 Nem
releváns

m2 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2018/19 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

2018/19 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. 6 634 885 Ft 68 401 Ft 136 802 Ft 6 840 088 Ft 2 931 466 Ft 9 703 153 Ft 9 771 554 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 3 Aktív

U9 u9_csapat_1 5 Aktív

U11 u11_csapat_1 8 Aktív

U13 u13_csapat_1 10 Aktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_2 3 Aktív

U7 u7_csapat_3 3 Aktív

U7 u7_csapat_4 3 Aktív

U9 u9_csapat_2 5 Aktív

U9 u9_csapat_3 5 Aktív

U11 u11_csapat_2 8 Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 1

Közös Grassroots fesztivál szervezésre (50 ezer Ft/alkalom) 2
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U15 FC ESZTERGOM U15 16 Országos II. 2. Országos II. 1. Aktív

U14 FC ESZTERGOM U14 16 Országos II. 2. Országos II. 1. Aktív

U19 FUTBALL CLUB ESZTERGOM U19 16 Országos III. 2. Országos III. 1. Aktív

U17 FUTBALL CLUB ESZTERGOM U17 16 Országos III. 2. Országos III. 1. Aktív

U14 FUTBALL CLUB ESZTERGOM U14 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Megyei Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U11 FUTBALL CLUB ESZTERGOM U11 8 Futsal up torna Futsal up torna Aktív

U13 FUTBALL CLUB ESZTERGOM U13 8 Futsal up torna Futsal up torna Aktív

U15 FUTBALL CLUB ESZTERGOM U15 8 Futsal up torna Futsal up torna Aktív

U19 FUTBALL CLUB ESZTERGOM U19 8 Futsal up torna Futsal up torna Aktív

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U19 FC Esztergom Futsal u19 2. csapat 8 Futsal up torna Aktív

U15 FC Esztergom Futsal u15 2. csapat 8 Futsal up torna Aktív

U13 FC Esztergom Futsal u13 2. csapat 8 Futsal up torna Aktív

U11 FC Esztergom Futsal u11 2. csapat 8 Futsal up torna Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2018. nyár Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 1 380 000 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

ELN-22/2018 (04.12) számú határozat:

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakban életbe lépő új támogatás-elosztási elvek miatt a sportszervezetek által realizálható
támogatáscsökkenés mértékét a sportszervezetek fenntartható gazdálkodása érdekében átmenetileg kompenzálja.

Ennek értelmében amennyiben egy sportszervet részére az utánpótlás-nevelés támogatás jogcímen jóváhagyásra kerülő összeg a 2017/2018-as bázis időszakban érvényes aktivitás
(csapatszám és bajnoki osztályok) alapján számítva a 2018/2019-es támogatási időszakra az előző évi támogatás a férfi nagypályás labdarúgás vonatkozásában 85%-a alá csökkenne, úgy a
tárgyidőszaki támogatás összegét a bázisévi számított támogatás 85%-ában kell meghatározni. A kompenzáció megállapítása során, az MLSZ-en keresztül jóváhagyott összes (látvány-
csapatsport és költségvetési) támogatásnak az együttes összegét kell figyelembe venni

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 3 fő 900 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 5 fő 900 000 Ft

u11_csapat_1 (N) U11 8 fő 800 000 Ft

u13_csapat_1 (N) U13 10 fő 800 000 Ft

u7_csapat_2 (V) U7 3 fő 600 000 Ft

u7_csapat_3 (V) U7 3 fő 600 000 Ft

u7_csapat_4 (V) U7 3 fő 600 000 Ft

u9_csapat_2 (V) U9 5 fő 600 000 Ft

u9_csapat_3 (V) U9 5 fő 600 000 Ft

u11_csapat_2 (V) U11 8 fő 600 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 7 000 000 Ft

Férfi

FC ESZTERGOM U15 (N) U15 16 fő Országos II. 2. 2 000 000 Ft

FC ESZTERGOM U14 (N) U14 16 fő Országos II. 2. 2 000 000 Ft

FUTBALL CLUB ESZTERGOM U19 (N) U19 16 fő Országos III. 2. 2 000 000 Ft

FUTBALL CLUB ESZTERGOM U17 (N) U17 16 fő Országos III. 2. 2 000 000 Ft

FUTBALL CLUB ESZTERGOM U14 (N) U14 16 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 10 000 000 Ft

Férfi futsal

FUTBALL CLUB ESZTERGOM U11 (N) U11 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

FUTBALL CLUB ESZTERGOM U13 (N) U13 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

FUTBALL CLUB ESZTERGOM U15 (N) U15 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

FUTBALL CLUB ESZTERGOM U19 (N) U19 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

FC Esztergom Futsal u19 2. csapat (V) U19 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

FC Esztergom Futsal u15 2. csapat (V) U15 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

FC Esztergom Futsal u13 2. csapat (V) U13 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

FC Esztergom Futsal u11 2. csapat (V) U11 8 fő Futsal up torna 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 4 000 000 Ft

 Bozsik 7 000 000 Ft

 Férfi 10 000 000 Ft

 Férfi futsal 4 000 000 Ft

 17/18-as csapatok korrekció -3 480 311 Ft
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 Produktivitási bónusz 1 380 000 Ft

 
Végleges produktivitási bónusz
korrekció -460 000 Ft

 Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

100 000 Ft

 Közös Grassroots fesztivál szervezésre
(50 ezer Ft/alkalom)

100 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

18 639 689 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés (UP) mérkőzésgarnitúra nincs szett 30 10 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz (UP) labda 10 000 Ft db 55 8 000 Ft 440 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapu 2x1 méter 25 000 Ft db 2 25 000 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapuháló 2x1 méter 25 000 Ft db 4 16 000 Ft 64 000 Ft

Sporteszköz (UP) bója készlet (30 cm) 8 000 Ft szett 6 8 000 Ft 48 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Sportcsarnok Terem Egyéb település 4 000 Ft 8 5 160 000 Ft

Nagyméretű műfüves pálya Nagypálya világítással Egyéb település 15 000 Ft 8 3 360 000 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Sportcsarnok A téli hónapokban a kisebb korosztályainkat nem tudjuk kinti edzéseken foglalkoztatni. Természetesen ez az állapot változhat a fedett játékterületünk
elkészültével.

Nagyméretű műfüves
pálya

Nincs saját nagyméretű műfüves pályánk, ezért felkészülési mérkőzésekre használjuk a bérleményt.

2018/19 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 KPTANA1401-693 EKHO 80 12 75 000 Ft 14 625 Ft 1 075 500 Ft

Edző KPTANA1401-693 Normál 80 12 150 000 Ft 31 500 Ft 2 178 000 Ft

Edző TANC1532-02102 EKHO 80 12 75 000 Ft 14 625 Ft 1 075 500 Ft

Edző TANC1532-02102 Normál 80 12 150 000 Ft 31 500 Ft 2 178 000 Ft

Edző 1673 EKHO 160 12 250 000 Ft 48 750 Ft 3 585 000 Ft

Edző TANC1532-02098 Normál 160 12 150 000 Ft 31 500 Ft 2 178 000 Ft

Egyéb 54-813-02 Normál 160 12 75 000 Ft 15 750 Ft 1 089 000 Ft

Edző DFB C Normál 160 12 75 000 Ft 15 750 Ft 1 089 000 Ft

Edző 5678 Egyéb 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző 3131 Egyéb 80 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző 2172 Normál 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

54-813-02 Az U7 korosztállyal foglalkozik Horváth Dóra kolleganőnk, aki OKJ szakképesítéssel rendelkezik, sportedző-labdarúgás szakon.
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2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

KPTANA1401-693 UEFA A U15 8 20

KPTANA1401-693 UEFA A U14 8 20

1673 UEFA B U19 8 18

TANC1532-02098 MLSZ Grassroots C U11 6 28

TANC1532-02102 MLSZ Grassroots C U14 8 20

3131 UEFA B U17 8 22

DFB C Külföldi UEFA U13 6 28

5678 MLSZ D U9 6 24

2172 UEFA B U19 8 18

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 902 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 500 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 520 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 14 448 000 Ft

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

Összesen 18 970 000 Ft

2018/19 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)

17 020 360 Ft 175 468 Ft 350 935 Ft 17 546 762 Ft 1 949 640 Ft 19 320 935 Ft 19 496 403 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-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 21 838 Ft 21 838 Ft 10 919 Ft 32 757 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

617 208 Ft 617 208 Ft 308 604 Ft 925 812 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 136 802 Ft 136 802 Ft 68 401 Ft 205 203 Ft

Utánpótlás-nevelés 350 935 Ft 350 935 Ft 175 468 Ft 526 403 Ft

Összesen 1 126 783 Ft  1 690 174 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Az új időszakban is, így a 2018/2019. évadra vonatkozóan közreműködik a sportfejlesztési program összeállításában, különös tekintettel a személyi
jellegű ráfordítás jogcím tekintetében. Előkészíti a pályázathoz szükséges mellékleteket, nyomon követi a támogatás felhasználását, továbbá az adott
időszakra vonatkozóan elkészíti és benyújtja a részelszámolásokat, elszámolásokat, esetlegesen a sportfejlesztési programnak adott jogcímre
vonatkozó meghosszabbítási kérelmét. Az elszámolások tekintetében összeállítja a csatolandó mellékletek listáját, azok formai és tartalmi
követelményeit ellenőrzi.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az új időszakban is, így a 2018/2019. évadra vonatkozóan közreműködik a sportfejlesztési program összeállításában, különös tekintettel a tárgyi
előfinanszírozott (nem ingatlan) jogcím tekintetében. Előkészíti a pályázathoz szükséges mellékleteket, nyomon követi a támogatás felhasználását,
továbbá az adott időszakra vonatkozóan elkészíti és benyújtja a részelszámolásokat, elszámolásokat, esetlegesen a sportfejlesztési programnak
adott jogcímre vonatkozó meghosszabbítási kérelmét. Az elszámolások tekintetében összeállítja a csatolandó mellékletek listáját, azok formai és
tartalmi követelményeit ellenőrzi.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Az új időszakban is, így a 2018/2019. évadra vonatkozóan közreműködik a sportfejlesztési program összeállításában, különös tekintettel a tárgyi
előfinanszírozott (ingatlan) jogcím tekintetében. Előkészíti a pályázathoz szükséges mellékleteket, nyomon követi a támogatás felhasználását,
továbbá az adott időszakra vonatkozóan elkészíti és benyújtja a részelszámolásokat, elszámolásokat, esetlegesen a sportfejlesztési programnak
adott jogcímre vonatkozó meghosszabbítási kérelmét. Az elszámolások tekintetében összeállítja a csatolandó mellékletek listáját, azok formai és
tartalmi követelményeit ellenőrzi.

Utánpótlás-nevelés Az új időszakban is, így a 2018/2019. évadra vonatkozóan közreműködik a sportfejlesztési program összeállításában, különös tekintettel az
utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcím tekintetében. Előkészíti a pályázathoz szükséges mellékleteket, nyomon követi a támogatás felhasználását,
továbbá az adott időszakra vonatkozóan elkészíti és benyújtja a részelszámolásokat, elszámolásokat, esetlegesen a sportfejlesztési programnak
adott jogcímre vonatkozó meghosszabbítási kérelmét.Az elszámolások tekintetében összeállítja a csatolandó mellékletek listáját, azok formai és
tartalmi követelményeit ellenőrzi.
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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: Esztergom, 2018. 12. 19.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bánfi János (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 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 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: Esztergom, 2018. 12. 19.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Bánfi János (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Futball Club Esztergom (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Futball Club Esztergom (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 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: Támogatás - szponzoráció

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: Önkormányzati támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.

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: Esztergom, 2018. 12. 19.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa
jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak
minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 11:51:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-19 09:36:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-19 09:22:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-01 23:04:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 11:25:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-12-18 10:28:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 11:29:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 11:49:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 11:31:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-01 22:51:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 11:19:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 10:53:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 11:19:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-09-20 16:29:43

Feltöltés / Megtekintés

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

Külföldön szerzett képesítésű edző diploma másolata

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-01 11:02:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-09-20 16:29:18

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Kelt: Esztergom, 2018. 12. 19.
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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 10 12 20%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 5 7 40%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 1 0%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 11 11 0%

U18 fő egy korosztállyal feljebb
versenyeznek

11 11 0%

U17 fő 15 15 0%

U16 fő egy korosztállyal feljebb
versenyeznek

14 18 29%

U15 fő 27 23 -15%

Egyéb indikátorok

U14-U13 fő 51 55 8%

U12-U10 fő 56 60 7%

U9-U7 fő 83 90 8%
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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 1 059 122 Ft 10 919 Ft 21 838 Ft 1 091 878 Ft 1 091 878 Ft 2 172 838 Ft 2 183 757 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 36 569 449 Ft 377 005 Ft 754 010 Ft 37 700 464 Ft 16 157 342 Ft 53 480 801 Ft 53 857 806 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

29 934 564 Ft 308 604 Ft 617 208 Ft 30 860 376 Ft 13 225 876 Ft 43 777 648 Ft 44 086 252 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 634 885 Ft 68 401 Ft 136 802 Ft 6 840 088 Ft 2 931 466 Ft 9 703 153 Ft 9 771 554 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 020 360 Ft 175 468 Ft 350 935 Ft 17 546 762 Ft 1 949 640 Ft 19 320 935 Ft 19 496 403 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 54 648 930 Ft 563 391 Ft 1 126 783 Ft 56 339 105 Ft 19 198 861 Ft 74 974 574 Ft 75 537 965 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

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 (21 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)

alairasi_cimpeldany_eredeti_fce_1524123395.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2018-04-19 09:36:35) cbb282d862f7ed2aa74ee5bc0e573213aaac1cd0d33fbae3380a3382867e1782

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

projektterv_koltsegterv_finansziroz_1525252792.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2018-05-02 11:19:52) 893245ba055fde0202442c683c34d0d46b70bff7238dabab01b9318f00b23229

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1525251223.docx (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-05-02 10:53:43) be3caed11b8336fe2c24db091410730c8b958ac3eb954b4c29b2a23ac60a86a7

Külföldön szerzett képesítésű edző diploma másolata

uefa_grassroots_certificate_mate_he_1525165336.pdf (Szerkesztés alatt, 502 Kb, 2018-05-01 11:02:16) fa54a21766f52904b4967cbf6535a36abd01ca7544b927730fa1af8ca90fedd0

Egyéb dokumentumok

fceszgomonkormanyzatihozzajarula_1545125282.pdf (Hiánypótlás melléklet, 484 Kb, 2018-12-18 10:28:02) 76f0699e498fa855233d243de6ee28e42d3044e03a808a06c60f2d7874f5075c

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

fceemminyilatkozat201819_1525253127.pdf (Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2018-05-02 11:25:27) f5943ff8ad0f9ef5e11c7a5ab9739ad05b9249ded0aef0a9421c4e4995034ad0

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

fce_0igazolas_onk185_1524822664.pdf (Szerkesztés alatt, 437 Kb, 2018-04-27 11:51:04) d15686f99329aa79ffab7c54b3b36fe4852841798f045a1a13656674ce96b2fd

fce_birosagibejegyzes_0326_1524686417.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-25 22:00:17) c0edf37d6902ddd7fdbc4377a5ef373ba70c1eb13d5e2a464f91bf63fad469bd

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

igazgatasidij_sfp-22496-2018-mlsz_1525208697.jpg (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2018-05-01 23:04:57) 63cbd21d1d29bfd6daf76ab7663adda52be954033064e8eb121fcdd11d9c4ce2

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

koztart_opten_kerelem_001_22496_201_1524122552.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-04-19 09:22:32) 4cec9aa3b3bfe82c767dfdcaf6234497f1d2d5e42f323e4d76c4b9ca64f68612

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

vwcrafterbusz_tartalom_1429727361_1537453645.doc (Kér. kieg. szerk., 202 Kb, 2018-09-20 16:27:25) bd28657ec7f4fdcde3790622e0d7935f75b38392a4fde33bcfbc3f38bf0e4972

vwcrafterbusz_1537453758.pdf (Kér. kieg. szerk., 161 Kb, 2018-09-20 16:29:18) 99ef7ed71e4af4879b19ad44dfccff9db314deed93977fc1263c3f0855581634

fcesztergom_tetofelujitas_20180426__1524821213.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-27 11:26:53) a4a160bfbee819236eda616dfec063f8a0306c07fbbb906cdd9ec3609fc75bd6

csped84_arajanlat_jardak_fce_mlsz_2_1524821219.xlsx (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-27 11:26:59) 331bd193a6dca09949171698ca0672724c438a345020de5fbd92e24080c22b3a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemengedelykotelesberuhazas_1525207862.docx (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2018-05-01 22:51:02) 06954307461558320e7873fca0fd3b21ac792cbdf30d6938d094d29bcc780178

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

nemengedelykotelesberuhazas_1524821461.docx (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2018-04-27 11:31:01) 06954307461558320e7873fca0fd3b21ac792cbdf30d6938d094d29bcc780178

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

bereltingatlan_nemrelevans_1524821384.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2018-04-27 11:29:44) d67caed27b7d5d0db612191e3010a36d51d7bcfa0d98a8d6f3486fea024fc9a8

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

hitelestulajdonilap_fce_2018184_1524822557.pdf (Szerkesztés alatt, 495 Kb, 2018-04-27 11:49:17) 1dd1644445789ff87c75878c8f2f432fdcb8ac5ac3da9556be65c9eaf8c1340d

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

projektterv_koltsegterv_finansziroz_1525252776.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2018-05-02 11:19:36) 893245ba055fde0202442c683c34d0d46b70bff7238dabab01b9318f00b23229

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

vwcrafterbusz_tartalom_1429727361_1537453783.doc (Kér. kieg. szerk., 202 Kb, 2018-09-20 16:29:43) bd28657ec7f4fdcde3790622e0d7935f75b38392a4fde33bcfbc3f38bf0e4972

projektterv_koltsegterv_finansziroz_1525252764.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2018-05-02 11:19:24) 893245ba055fde0202442c683c34d0d46b70bff7238dabab01b9318f00b23229
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