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A kérglmgzó ádalai
A kéíelmező

DKSK MlslKosárlabda és szabadid6 Ko áloh Feleló§ségű Társaság

szeívezel leljes neve

A kérelmező §zervezet ,öv]dít€ll

DKsK-Mlsl Kti

nev€

Vsrcenyeken részl vev6 (váoy in('lrlá§ijogol §zeízell} sporls?9ív6r9l jo!állásá
Hivalásos sportszervezel

áltál §zeNez€tt

Gazdálkodási

íormakód

Áa bvonásra

a páyázaí)an igányell

i

113

kóltségek lekntetében

óssz€

Nettó

keíül ligyelghb€

vé|gl.e (alanya az Áíiának)

2339544a_2-05

A kó€lnÉzó

szervezel szélhélyé

kányitószám

3530

kózteíúlel nsve

Görgey

Hszszám

19

Atúí

Lépc§óház

Közl6íülél j6ll€ge

Emel6l

A kél€lméró sze.ve2et bvclcrésl c'mo
A levelezé§j cím meo€yezik

a székh€ly

cimével E
3530

Göígey Arlúí
Házszám

öKü

Közt€dlel

jglleg€

19

Lépcsóház

;*P

l

réPYiseló adarai

S

^
A kéíelmezó hiYatalos kepvis€lóiénok

n€v€

szabó íamás

A kéíelm€zó hivatalos képvisokijón€k

b€osaása

ügyvezetó

Mobiltoloíonszám

+36 70 375 05 72

Eínel€t

ZAT,*,..**"E,mailcím

Kapcaobttarió neve

Lélcsltlnény neve

E-rrrall c{m

M skolci Váío§i szabadidőkö7pont
Ktt.

S7ábadidóközpont

A kéíelmezó

LáésnlÍÉn,!:énÉlr.ró|e

L&caltmény
tulaldonosa

szeívezel mega]aku á§ának időponl]a:

A levékenységéfiek me9kezdésén6k

id,óponlja:

A jogelód szefuezel nev§ (amennyibgn rBleváns):

Megalakulásának idóponlja {amennyiben í6|eváns):

20 ] 1

06,06

2011 06 17

Nonpíofil

Á|taqe hetl h.*írit!l
(ó..)

4a

vagyoni heiyzet, igényelt iámogalá§ ö§szevonl

bemulaiasa

m14

B€vélé|
Önkolmányzati lámogalás

12

2t16

2o15

MFl

0 MFl

]

2 NiFt

]21,1Ft

0

MFl

0lrlFl
|lFi

Sajáí bevélel (pl,: lagdíj, jegyb€Vélel)

85

MFi

90 MFt

]00

Látvány-csapatspoÉ támogalá§ból származó bevétel

58 MFt

70 [,4Ft

60 |\4Ft

o

Egyéb lámo9atás

§
személyi{béíé5 bélj€lle€ú

+

"d#qh

jáíUlékai)

ffiry

155

10§

MFl

MFl

172

MFl

172l,lFl

lm

MFl

122

MFl

122l!1r1

Müködési köllségek (rezsi}

24 MFl

24 MFt

24 l\4Fl

Anyagkóllsé9

12 MFl

12

MFt

12 [4Ft

lgénybe Vefl szolgáltaiás

9

Egyéb, máshova nem soíolhaló kiadások

5 MF!

MFl

155

Ulánpótiásía íoídíloltösszeg
lvűködési kólts€gek

(rezsi)

30

MFl

25 MFt

9

MFi

5 MFl

MFl

172

56 MFl

27

MFi

5l\,4F1

MÉl

56

|.,r]Fl

24l\,4Ft

L)a

ói t'n|'l'tiU|,1_1l.,11_ü; i,_, i:,,!llt!L Ji.l
i/iely ioqcímekre ad|a be a kérélmel?

Jo9cím

l(öü.mükódói

TelJes lámogatá3

szeméIyi jellegű ráíoldíiások

íárgyi eszkóz beluházás, lolújitás
Elö'inanszilozoit (nem in9ailan)

Án€lános

288 325 Fl

ZK*

4 29o Fi

*ffi
l

lJ

zlz rl

*
1

049 440 Fl

0Ft

kepzés

0Fi

szgkképzés
0F1
Kö2íeinúkódói dü

,lt zst

0Fl

be/SFPlJPfu101 -062B5.i2Oi 6it"+KOSZ
lsmertesse a kéíelmezó szervszet 2o16/17-9s lámogalási id6szaka vonElkozó §portlgilesáési plogramját az alábbi bon|á§ban:

Helyzélel€rhzés, lótesílmény feltételek, valamint a sporls:erverei ielenl€ql

helyzetének bomuiatása

dósgyóri n6i kosáílabdázás lórlénele az 1940-es éVekig nyúlik vissza, váíos a DKSK eíedményeinek {löbbszöós kupagyóztes, bajnokiezúst és blo zéínes
íolyamalos RonchettiKupa maid Európa Kupa szeíepló) halására a 90-es években elnyerle a "Kosá abdázás Váíosa'címel is, Acsapat2007 ben anyag]problémák
miatt]ogU|ód íélkülm6gsuúnl,és lelnőll nőikosáílabda a Miskolci Válosi spoíliskola sc kerét€in bslúlvegs|áll á második vonalban. 20 i 1 ,ben azonban Válos]
ó§szelogá§sal megalakult a DKsx.Mlsl Krl, amglyik az MKosz elnökségén€k halározala alapján újla ólvonalbgli caapalot indftnabtl a nói magy3í bajnok§ág 169'é]§Ó
osztályában, Az élső évb€n a csaPat sokáig a 6_7. h€lyen álll, végúl10, helyezést é.t €lés gond nélkúl megkapászkodotl az élvonalbán, 2012 ben PeleszieqiNaqy
Ákos a Szeged, a Baja é§ íérlivonalonaz Albacomp koíábbi Vezelőedz6j9 vetle ál a szakma] irányílásl, Az elsó§oöan liaiej magyal játéko§okía é§ mlnaség]
légiósokía épüló csapal a szezon| minden várakozást f€lúimúlóán zárlaI ezú§té.mst sz6íze§ a Kózép-Európai Ligában, bíonzélmela Magyar Kupábali, és a bajnoki
címvédó Gy6l ellenébgn haj§álhíján bejUtott a magyal bajnokság dónló]ébe is, A 2013/í4-ss szezonban a €sapal immál Maikel Lopéz §panyol Ve:el6ec'zó
iíányílisával ismét r€m€k eíedmény€kei érl el: bejuioti a 16 közé a2 Euíópa Kupábáí, ölödik h€lyozésl éíte|a MEL,ben, á§ elsó h€lyíól kezdh.l tc a la,ál§zJsl, am le
a csápal eredínényessége, Magyar KUpa é§ Magyaí bajnoki ezústeníei is sreízet!
még nem volt páda a kh]b lódé.etében- A 2014/15ó§ szezonban lovább
szint€ ggygdülálló a magyar bajnok§ág csapataiközül. Az atlagos nezószám
sportszgrv6zetünk. Érdgme§ fusmslni. hogy a Diósgyóí nézóvonzó képes§óge
'avuhielenleg
kb 8o0 f6, de a sopíon €llenibajnok] dónlót kózel 25oo szimpalizáns lekiniene meg a helyszinen, 20l5l16-ban csapalunk megnyerl€ a Magyal K!pá1, a nói FlBA
EUíópa Kupa küzdeheiben pedig a l€gjobb 8 kózó jutot!,
A

lngaüan bgnlházá3 esetén annak indokolt§ága,

qilF

Miskolcon a sikelek és a Magyaroíszáoon messze kiemelj€dö

es §zakmai lartalíru és m.gvalóaulá9ónak

ülemezése

népsueúsé96el]€nér6 nincs sajál ollhona á kosálbb;ána|,

Á varosi sPorlcsalnok

nagyon lelerhell

a sor§dónló mérközésok e6tl napokig nincs lshetóség a spoílcsarnok igényb€vélglére, A szakmai elóreépóshe. és a nemz€tkÖzi eredmónyesség nóve|és€nez
szúkség ván goy 250o_3o0o né2ó b€looadásáíá alkalmas §poncsarnokía, amely a Diós€yőri spoílljgelben megÓpüIve a spoílág egyik hazaibazi§áVá, szenlélyéVé
Válhat és alkalmas l€sz a F|BAégisze ala za'ló nomzelközi ulánpóllés és ielnótl ioínák lobonyolí|ására is, A lelálók kihúzhaló íomábán kerülnek megvalós ilá9í9 iqy
mérk6zésnápokon kíVúlacsaínok lel]es Í€lúleie sponolásía használható A píojekt 3 Íázisban valósuIm€g Összesen minle9y nelló 2,2 milliáíd Fi éltékben Je|en
§porlíejleszlési progíam keleGb€n a píoFK neiló 790 milló Ft érléö második lázisáía keíúnk támogatást, a 2017l18-as sportleilesz|ési ptoglam k6le|ében pedig a

í6lróí csapalnála magya. bajnokicim megsz€íZése ésa stabilEuloliga szereplés

íÓ§6 az !lánpól ásnál, n,lg a

A sporúellészl&l p]ogram 3z6ks2övet3€i siratégiáho,z való vl§zonyának reszbig.ése, valamlnt a korábban b€adott
proo.am é3 a jelen 8portíe|lo3rtésl prog.sm kö.tl kapc5olrl bemutaiá§9 (amennylben van)

§portlejle§aési

Leány Kosáílabda Sporl Klubbal (MITEKA) a kóvolkezó néhány évb€n lóbb mint l50o lós leány ulánpótlisbázisl kívanunk képileni Boísod-Airaul,ZémpIé.
megyébgn és Misko]con, a iélBnlegi minleqy 500 í6velszemben joleniósen bövj|ve 6 spoítág lómegbáz]sál. Az innen kikeíúló leglehelségesetb ]álékosok §zámaía a
közveilen versenyspoítra Vai' fulkáslilésl a jöv6ben a DKSK-MlslKíl, kgrcl€in bélüllelv€zzúk m9ovalósíláni bgnnlakásos akadémiai j€ll€ggél, AZ ulánpóilás é§
mellelt |ontos cé|. hogy a maoy8r n€mzeli bajookságban minéllöbb a íégióból kikeíúló látékos szelepellen.
ma]dsn a l6lnói| vátogaloti számárá tönénó
'elkószítés
l€ladláka vor§€nyszeíú sponoást mé9 a íelnótl kol elérés€ előn, ldeális ss9lben é§ l€ményeink s2eílnl egy évl?ed
akik ezidáig valós kilulási léhetóseg hiányábafl
múlva a diósgyóri íelnólt ko§á.hbde caapal k6l€1ének ao%_át §ajál nevelésújátékosaink alkotiák maid és a n€mzéla válogaloiban i§ lggalább 3 4 diósgyóri nevelésŰ
játékos s.eíepel majd lolyamatosan,

A sportíoll€szl&i píog.am bhetsé96 társadálml& gazdasági hilá9rl (kütinög tekinlettgl azok ldób€nl
eliinyók é9 a 6gyel€.nbe ve6ndó kockázalok meg|oblése

]ealtzálódá§íra),

a

várí

sponre]]6szté§i píoglam u nk már íöVid iáVon lehelóvé leszi, hogy a tömegspo,1 i€llegű képzéssel elégodet]en, kornolyabb szakmai munkáía és a Ver§enyspollln Való
lelkészité§ío vágyó lehél§éges kosállabdirók r€ hagyjanák í9l a spo olássa], hanéfi továbbía is a spo(ág bérk6iíbslúl lansuk Ók€l, lehe|Ósélloi adva az Amatór
N&ban lóítón6 szeíeplésre ós a mo9lele6 minóségú €dzósmunkára. A telies megyei ulánpóilás kégÓbbi beinlegíálasa után a plogram halá§a a telj€s lé§ióía
ki§ugázik majd, mivel az ulánpóllásba betépiók szá.nára példaképkénllésznek bemula$atók azok e sporlolók, aki mál az AmatÓí NB-9 Vagy akál a Íelnótl c§apatban
1áísadalmi hatása, hogy a Égióban nagyobb Íigyelem háful ma]d a spoltía, aríri nóv€lnl
iutnak iátóklehelóséghez, Az Európa Kup3 1Eulópa Liga §zelgplés elsódl€€s
logja a kosánabda isme gégéiés az utánpóllá§ba ielentkezók lélszámál is. A proglam lárcadahi halása, hogy tehetséges gy6ínek6kkel Íoglalkozö edzók anyagi
megbecsúlóse n6, anyagi okokból ném kényszerülnek a pálye €lhagyására íoy szakludásuk hosszÚ lávon is a kosáílabdázáé érdekábén tud hasznosulnl, A
spoítáqban maradó leánygyeímek€k |ovábbi mags§ sinlú sportolása bizlosítható. A sporlíejbsa&i píogíamunk gazdasági hatásai §okétíiek. Közv€tlen na!á§, hogy
löbb tíz ínillió Íolillos ad'] és
keresáül a kózponiiés a helyi kólts€velá§
a íslnőli és a2 Amalöí NB / U18,as csapalok múködtgtésével az adób€vól€lsken
jálulékbevét6lekhez jul, Kózveletl hatás, hoqy a felnótt csapál EUrópa xupa / Európa Liga szereplóse és a Amalör NB csapai indilasá Íokozoitabban laila.yil]a á
ós€ televlzós nérettség nóveked&én keresz|ül ]álolhat hozzá a kosádabda spddbe áraínlo bevótele|
iigyelmet a §po(ágra, amipéldáula iegyb€Vél€l€k
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személyi iellegú íáfoíditások

Támog.totl pozíció

végzeltsé Adózás

q

Kif.

Havi

módia

Fe]sófokú EKHo]

]60

KözóDjoli! EKHo]

160

Középioku irregbizás

80

Munkáliatói
járulekok (Ft/hó)

Havibruttó bél és egyéb
jUttatások iFVhó)

Évadra juló rátordítás
ósszesen (Ft)

] 800 0!0 Fi

3.10 000 F1

]9 260 000 Fl

7

900 000 Ft

]70loQ Fl

7 490 000 Ft

]]

]20 000 Ft

31]

000 Fl

1 650 000 Ft

28 400 000 Fl

Pozíció megneVezése
A pozíció b€ió]tése

lelléllenüi §züksé§es a sikeles hazai- és . emzetközi §zelepléshez.

A pozíció belöltése íe[énen ü l szükség es asikeíe§ hazai- és neín zetközi

szeleplésh ez.

A sportszervezet bészerzés alatt álló buszának územelietéséhez elengedhetet]enü]

K6.vétien
r3 983 756

iáMogalá§

Ft

?aiö^12-19 i3:42

Ell. szerv. ílz, d{

Köz.eműkódói

144162 Fl

288 325

Ft

díi

Téliéstáfiogálás (Ft}
14 416 244F1

sz!kséqe§ hiVatásos 8ép]ármüVezelö alkalmazása,

Ónégz(Fl)
14 416244

Fl

ÉlszáLínolandóö§szeg

Télies náíordíLis (Ft}

28 688 325 Ft

28 a32 4e7

Fí

beisFPH
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Tárgyi eszköz beruházásokfi e'újítá§ok

Táryyl 82köz beruháás/íe|úiilás
megnev€zés€

Ka169óda

Mennyiségi
egy3ég

laplop

Egy3égá

Mennyisá
9

l

300

1

000

TeNez€lt

beruhózási, íelújit&i óriók
(F0

300 000 F|

lndokíás

Tárgyi es2köz megnevezése
Videóe]emzés€k kés2 lésel€

Kózvellenüímoqatás E|.3z6rv.llz.díi
208 069

Ft

2o16-12-19 18:42

2145 Fl

Közíemüködóldii
4 290

Ft

Teliestánogálás{F0

Óníesz

(Fl}

El§zámolandó ös3zeg

Teljes niíod|tfu (F0

2145a5 Fl

91 93]

Fl

304 290 Ft

306 435 Fi

6l23
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Táí9yi é§zköz beruházások/íelúiílások

TEB

Beruházás,
lelújílás
lervézett
kezdele (év,
hónap)

Tárgyi eszkö. b6ruhálás/lelúiilá§
mégn6vezése

goria

2016-]0

Spodcsarnok épílésll. úlern

aeruházás,
fulúiitás
lervezelt
bél€ie2ése (év,
hónap)

idópontia (év,
hónap)

2016,06 30

2018 05 31

01

Hasznáialba

u.
l.

É.
k.

Tervezell beruházásl
éílék(Fl)

N

x

790 000 000 Fi
790 000 000 Fl

z}í&17 évad , Tárgyi beruházá§ok íészleles indoklása
Tárgyl

$zkó. megnévez&é

Sportcsarnok épilésll, ülem

.

B€úházás

Beíuházás cimé

3533

lndoklás

Miskolcon a slk€lek és a N4agyalo§zágon messze k]emelkedő
népszelúsége ellenére nincs sajálollhona a kosáílabdának, Avárosi
spoílcsalnok nagyon ]eieíhel1 kúlóff böző szabadidőspoít, polilikai és
gazdasági íendozvényekkel. a kosádeb<la §porl éídekei rendszeresen é§
szi§aemátikUsan hállérbe szorülnak, sok§zor példáUl a solsdöntó
méíkőzé§ekelóll napoki§ ninc§ lehetőség a spolic§aínok
igénybevételére,Aszakína] előrelépéshezésa nemzelkózi
eredrnényessé9 nöVeléséhez §zükség van egy 2500-3000 néző
belogadásáía a]kalmas sportcsámokra, amely a D ósg yóíi spon] g etben
megépűlve a sporlág egyik hazaíbázisáVá, szentélyévéVálhat és
a]ka]mas ]esz a FlBA égisz€ alati zai]ó neínzeiközi Utánpól|ás és íslnóll
lolnák lebonyolílására is. A plojekl 3 lázisban való lmeg ósszes€n
mint€qy nettó 2,2 milliárd Fl értékben Jel€n spodíejlesaési píog.aín
kerciéb€n a projekt netló 790 millió Ft édékűfiásodikíázisára kéíünk
lámogáiást, a 2017r18.as spoíllejleszlésiplogram keíélébenpedlg a
haímadik beíe]ező íá2s szinlén 790 rrlillió Flórlékú eleméle kíVánunk
pályázatoi benyú jlaii.

2] 68116

61

a vonzáskörzetben?
Létezik_e haímadik szemé|y állal bizlosíthaló hasonló iíííastruklúía

Az egyes beluházási projekl€k

valamelyikén€k ér|éke a 10 rnill]ó Ft,ol meghaladjá?

lqen

Joqci

közvéilen
Émogatás

Ell. §zerv.

dii

E]őí

0Fl

0Ft

Ulóí,

547 9-16 241 Ft

5 648 621

2016-12-19 18:42

íiz

Közrcműködói

óii

0FI
Fl

11 297 242

Fl

Tel|sstámogatás Ö.tósz(Fi)
(F0

Elszámolandó
öss2e9

Télies árordná3

(F0

0Ft

0Fl

oFl

oFt

564 862 ]04 Fl

242 083 759

aa] 297 242 Fl

806 945 863 Fl
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uiánpóüás.nevelésben ié§zivevó iáléko§ok

Koro§zlály versenyéngedéllyelrendeIkezők

ver§enyenqedéllyel nem lendelkezők

Eainokságban szer€plő

Bajnok§ág le9magasabb

UgO0p

g f,'% ",*b,$ er "E-"%,"**ytr #&
:,,
r-ft
,J§f
",".
§§
W
&-fu"--, ;fl fu€ 'k §
lJ]4§O§"§so§§.s#,jflfu&
b*# ,4*-*
P %*# &ry" H

lJ16

S

o

U]8
15
U2aOoU
U23
15
u2500o
Ósvesen 30

2016-12-19 18:42

o

]

0

1

0

2

B

8l23
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utánpótlás-nevelés rálordításaa
D sporteszkózíe.

n

l
x

spo riíe szelelésíe a ráíoldilás ósszege rneghalad]a az 2 000 000 F1.ol?
Gyógyszeíek, diagnosztjka eszkózókre a íáiolditás összego meghaladja az ] 0Oo o0o Ft.ol?
sportétesilmény. spodpálya béllélidí]raa láioldíiás ósszege meghalad]a az 5 0o0 ooo Ft.ot?
Sportszakembeíek köllségerle a láloídilás ósszege megha adja a2 10 000 000 Ft.ol?

sportszakember 20r5]16 idény múkódósi Koío.

sporl-

éngedély száma

beo3zlá3a

Adózás
mód]a

Havi
ó.

Kií,
hó

Brulló
jutlalás
(FVhó)

Muntáltalól
jáíulékok
(Fvhó)

Évádá iuló
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]87 400 Fl
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]2 672 000 Fl
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Fl'
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145 000
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41 300 Ft

315 000

Fl

72 000
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4 644 o00 F|

353 000
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70 600

Fl

1
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185 000

Ft

46 435 Ft

t\,legbizási

1o

70 000

Megbizási

3

390 000

U23
Egyéb

U23

Gyúíó

lJ18.

EKHo1
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Eözó

U18

i,,legbizási

80

Edző

U18,

fi,4egbizási
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U18,

EKHo1

80

lJ23

Egyéb

]2

U23

Ul8ér

u§

1

1

§

iE

Á
§

rqp,

U:L

FI
Fl

Fl

3 064 800 Fi

Fl

1 676 700

270 800 F|

Fl

2 314 350

]4 coo

Fl

a40 000 Ft

73 000

Fl

3 744 000

Fl

J
Ósszosen (Fl)

Jogcím
Sporl€szköz,

Fl

2 000 000 Fl

spolttelszerelé§ beszerzése

Gyóqyszerék, diagnosziikai eszközök

1 000 000 F1

Személyszállílás] kóliségek

1

Nevezési köfiség€k

3o0 0o0

Fl

800 000

Fl

R€nd€zé§i,

lelkészílé§i, kép2ésikötsóg€k

500 000

Fl

Verceny- és iátékengedéJyek k!ál]l1ásának köllségei

50 000 Ft

spoltlélesíImény, sporlpálya béneli díja

5 000 000

Fl

4 o00 000

Fi

Felkészíléssel. edzóláboroaalással és verseny€zt€léssel
A prcgíamban íés2tvev6§ponszakemberek

közvellenül összelúggró szállás és éikezés kóllsége

§zeméri j€lleglj láíordílásai

42 078 050

Fl

Logiszlika kölisé96k (csak bórlel) - kivéve személygépkocsi és molo éíékpár

0Fi

összesen

56 728 050 Ft

m16/17 éVad - Terve2élt ulánpóllás.nevelés ráfordi|ás iogcim köllsége alakulása

Kózv€llen
50 897 829

támogalás

Fl

2016-'12-19 18:42

Ell. szerv. fiz, dii

Köüeííükódóldíi

524 720 Fl

] 049 440

Fl

Teliés lámogalás
52 47] 989

Fl

(Fi)

Ónlész (F0
5 830

22] Fl

Elszámolandö
57 777 49a

Fí

öss.6g

Telies ráíordiiás (Fl)
58 302 210 Fl
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Általános Képzé§

Közvellen

lámogatás

Ell. szerv. í:z, dij

Közreműködói

oFi

2o16-12-19 1a:42

dij

Teljes támoqalás (Fl)

Önresz (Ft)

ElszámolanCló

0F1

0li

OFt

ö§sze9

Telies Éíordilá§ (Fl)

oFt

10
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szakképzé§

Közvetlen támogatás

Ell, srerV. fiz. dii

Közlémúkódóidlj

Teljes támogatás {F0

önlesz (Fl)

El§zámolandó ö§sz€g

Teljes ráíord{tás (Ft)

i] Fl

2016-12-19 18,.42
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Veísenyeztetés

Jogcim

löll§ég

0ll

a bajnokságban Való .észvételdíja, Valamini aVerceny, mélkózés nevezésidíja

Közvellen

támogatá§

oFl

2o16-12-19 18:42

Ell. szerv.liz. dij

Köu.eftúködói

0F1

oFi

díi

Telies lámoqaiás (Fl)
0F1

Önre§z (Ft)

Elszámolandó

oFt

összeg

Telies láíoldilá§ (Ft)
OFt

12

l23
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l\,|ely'ogcimekíe számo| közremúködői

r 'q ," o "s X1-gJ,p
L]ioí iansziro2oI1 bcllrházás

L:.

E íalgyieszkaz

I l Velse ryezletés {ejlesztese

Kapcsolódó

288 325

Táígyi e óiinai§z rozotl

4 290 F1

l]tal]pöl

! tóf

n

ansz

ás ne!€

illrzoli

11 2'j'|

€s

1

Ósszesen

Kapcsolódó

E

Ulárpónas neveés í€]]eslt8sc

Fl

212Fi

c49 440

Ft

]8 958 945

L ] ALta

áios képzés íe] eszta§e Ü Sr.kképzé5 Íe]esrtése

Maximum közrcm, dii

Kózremúködő dijazása (Fl)

iogcím

Szómó]yijelegű

iálgy]

költséget?

Ellenór2ó szervnek lizelendó

Ft

288 325 Fl

144162

4 290 Ft

2 ]45

Ft

5 648

62]

11 297

242F1

1 0.19 440

Fl

Fi

jogcim
e készilé§e. a ie]|)aszná]ás

nyilVántartása e s2amolások elkészilése

Tal9y e]óllIansziro2ott

Spo tejeszlési plcglam

e kés2 1cse a ie]taszná]ás

nyilVáíltallása

Tálgyi

SpóliJe]lesztésiprograín elkésliiésea Jehasz.áá5 nyilvántanása. elszam olások elkész ilése
sponíe]|e§ztéS pIo9ra]rr elkes2itése, a

2016-12-19 18:42

Fl

15 945 863 Ft

r

!r4

]6n F]
F1

Feladat leilása
SDo ieilesZlés plo9lam

naiszirozolt

432 487 Ft

r8 958 945

szenré yj]e legű

Uióf

Összesen

6 435

arn72| Fl

Ft

clíj

1e

e s2ámolások elkésZilése

lraszaáláS nyi]Vántartása. elszámo|ások elkés!itése
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Nyilatkozat,,

Kelt: Miskolc 2016, ]2, 19

2016-1?-'19 18:42

14
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Nyilatkozal2
AlL]iiroil Szabó Tánrá5 lh Vala os képvlse Ő

|evel

nrin1

a Kére nrezó képv sg ő]o.

], k]c e.l€m. :]o!y a k-Álelemben íog]a]l ao5lck rfoln]ációi és dokLrmeilUr]o\ te]€s kórúek, va]osakés h lcleseii
2 tl]donásU yeSZe.n, ]ogy a ]óVánaqyásl Végzó szelvgzet a Sporlíe] €sztési progíaín ió!áhagyása éldek_.bei a Kérein€?Óli további adalnk2l kóíhrl
3. k]eenlen iro_oy a Kélenrezónek az álamlráziar!ás bármely a rer.Jszelé\,e]sz€mbcr €sadékessé !á]1 és me9 iem íi:etéllkö:lartozása.]ncs va9y díá
aZ ]lieiékes lralóság íizelés]kónnyíles1 i.ésZ €!1jz_.tés. 1zetésr i16 asztásj engeri,j yozett

boqv a (elemezó az áLanrlrá2larIás arendszereibó ]!ilaloli és rár lezárl lámogaiásokkal n€9tee]Ő módon elszámoit a lámogalásokra
vonatkozó s2€lzódésekben Vá ai kot€ e!€iisega t leljesileile
k].lenl€rn iogy a Kéíe nre2ö Vége s2ámo|ás eljálás a ail rem ál e ]ene csőa i_.]szátr]olás .. ] €lve egyób a í]e!§.i]nlelésé.€ i|áiyu]ó, iogszabá]yban
ejálás nifics 10y3matban és !á aom, hogy h3 adékta a4tr be]ejerlem. aR]ennyiben a tá.no!]alá9ldőlanama alatt yei e]árás ind!]]
".]e!í]atározotl
hozzá]á:úok ai]hoz, Io§y a Kéle mezó adószámál a jóVálagyásl Ve!zó szerveze] rs i Ma!yal Á|]a|,I nc5lal 1e]hJ!?.a]' a €]áí körtaio;ások
ieresitése ]lelő eg aZ adóssá9 bekoVelkezése 1éryé|ek és össz9gó,].k negLsnreleséheZ:

4, k.lentem
5.
6

megh6lároz.11 pgosi ]ie k. Vaamrnt az Á :m S.amve\]Szoh
iállro9alások ny lVániallásában él nlett sze./ek iozzáIérjeIek:

8
9
10

lo,í,Jn]lal ElP,

o zesL Hrvatal a Ne.l2€lgazdaság

t4 r;szlélLrm és a.sekéy öss2e9ű

klje]erlem hoqy a Kélelírezö íregíele] a le.dezelt n!.kaüqy] kapcsoialoknak á2 á ámházlarlásló! szó|ó 20']], e! CXCV, tóíVó.yben nlg!lo!alrnazotl
köV€:e]mé.yeiFek
és a szefuezel ennek gazo ása cé]ábó]s2uk5éges adala]i renceke:é§l€ bocsálom:
1 .ioí]ás!i Vesrem hcqy a kére]em adala ]y Vá.osságla nozhalók la K-Á.e.rezó nev€. a lár.o_oatá§ lipusa ceija, Va]amni a lámolatá9 ósszege a
El,/][4] a cváhaqyást Véi]2ő sZ€rvezel, és az € eiórZó sZ€lvezei n.iLap]á. ko2zéléteL|e Ker]j])
lovábba it? -.ll_"nőrző szelvez_-1 álal keleés,Ájre2 Vaia]ninl Vá aLom nogy a személyes
hozzájátr]lok a Kóla mezd adalarn.k a jóvá|ragyo sz€rv€zet
körúlményben béá ó

]]

Valam n1 benyüjtom a

b,

c
d,
e.

l.

ingallan nyilvánlariá§ba
megiizetem,

az

kVélel]e]) íenntarlofi .
a llagyal Álam javára az
igónybe Veti adókedvezmény médékéigje]zálogjog kelül bejegyzé§le, mely bejeqyzés költségének ellenérlékél

a2 adótt láígyi eszkőz beruházásla Vonatkozó, eső támogatási igazolás k]állílását köVetó 4. éV,Végéiga tárgy] eszköz benrházást üzémbé
helyezem, eí;nkezó eselben a támogatás és annak jegybanki alapkama$al nóvell ósszegéi lVagyal Álarn lészele rnégljzelem,
a beruházás územb€ helyezését köveló legalább 15 éVben az adókedvezmény aLapjáUl szolgáló beluházá§ lévénüzembe helyeze1l sportcélÚ
]ngatlani jskolai és diákspolt eseményék,§zabadidősport események és más, közö§ség] célú(különósen: krltuláli§, tulisztikai) esémények

ebonyolílása céljábóla jogszabájyban meghaiárczott méítékbeningyenesen Va!y kedvezményes áíon bizto§ílom,
működő hivalásos spon§zeruezet tL]laidonában álló ingat|an eselén a sportcélú

bére]l Vagy más jogcimen használl, nem a láivány csapat§ponban
inqatlant piaciáíon béreIem vaqy másjogcímen használom,

rnjl]ió lorint ériékúiálgyi eszköz íejújílás€selén a láfioqaiá§ból megva]Ósuló Íelújíiást ]egalább 5 év]g az eré.let!
íendelletésének megíelelóen hasznosíiom, valamint benyújlom a spoítcélL1]ngal]an iUlajdonosának előzetes Írásbeli hozzájárulását alró], hogy eíle
az időiaítamla a n4agyar Állam javára aZ ingailan nyilvánladásba a2 igénybe veli adókedvezmény médéké]qjelzálogjog keúl bejegyzés re,
ieenértékénlegalább ]0 rnillió íolini értékli láígyi eszköz beruházá§, i€lújílás e§elén a spo célúingallaníejjesztésle nyíll pá|yázatoi 1rok kiés a
pályázali eljáíás eíedménye alapján nyeítes személlyeLkótók szerzódési a járgyi eszköz beluházá§, íelúJílásmegvalósításán,

a jelené ékénlegalább 5

Vá|Lalom, hogy a támogatás íelhasználásáról

lámogatás lende]tétésszerű lelhasználásának

olyan ana]t]kus nyilvániartásl vezelek, amely bizlo§Íla a iámogalások
joqszabályban rneghaiálozoii s2efuek álla|iel]enő12éséhezi

leljes elkülönilé§ét, és hozzájárul a

lL]domásul Veszem, hogy a támogaiás elszámoLása során csak b]zonylatlal dokumenlált kiadások számolhaióak el, a támogalás ielhasználása során
keletkezeii bizony]alokkala látvány_csapaispod lámogala§ál b]ztosító lámogalási igazolás kiállílásárÓ], íelhasználásálól, a iámogalás elszámo]ásának és

ellenórzésének, valam]nl visszaíizeiésénekszabályai,ó]
jogszabályok áLtal e]óílt határidő Végé;q,

szóló 1a7!2o11. (Vl, 30.) Kolm, íéndeLelben loglaltak szérini elszámolok, és megÖrzóm a

Váila]om, hogy a jóváhagyást Véaző szervezel álta] ióVáhagyott spodíejleszié§i ploglám, Valamint annak kÖ]tsógt€lve,
te].ijnteiében a honlapon lórlénő kórzéiéieli köielezettséq nek elegel ieszek,
Ke

illetve

a támogatás Összeg

l]Il skolc 20l6 ]2 ]9,

2016-12-19 1a:42

15
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Nyilatkozal a DE MlNlMls támogalások igénybevéleléÉ|
A Ké.elmezó képviseletében jel€n nyilalkozal aláírá§ival kötel€zenséqet

vállaloi a2 eleKronikus kélelmi í€ndszeíben az Európai Unió múkódéséíólszóló

szezódés 107. és 108, cikkóngk a cs€kély ósszegű lámogalá§okla való alkalmazásá.ól

szóló.20]3,

decBmber 18-i 1407/2013/EU bizonsági léndelel lHL L

352-- 2013-12.24,, 1,o.) (a 1ovábbiakbani De [,'linimis Rende]el) meghaiálozott csekély ósszegű

lde

minimis) támogalások vonalkozásában az

ada|szolgállalásía
Kijelentern, hogy a jelen nyilalkozal meglélo]ének pénzúgyi éVében€

nyilatkozai kiadásának nap]áig igénybe veii, válaminl az € pónzüqy] ével megelőzó kél

pénzügy évbe. a Kérelmez6 állal igénybe vétt. a Dg Minimi§ R€ndel€i

meghaláíozotl csekély ósszggú (de minimis) támogalá§ok

egyútles ielenérréke

Vonalkozásában az általam szo]gállatoll adalok a valóságnak megíee]n€k.

Elfogadom, hogy a Kólglmezónek

a 107/20' 1, (V1.30,) Koímány íendelelb€n

(a lovábbiakban: Bendeleü meghatáíozoll 2016, július í, - 20]7. júnilrs 30-ig

Enó

lánogalási időszakban a társasági adóíól és az osztalékról §zóló 1996, évi Lxxxl, lörvény (a lovábbiakban: Tao v,) 22lc, § (1) bekezdés ce) pontjában loglalt
személyi jellegű láfo.dílások.a igényleheló csekély ögszeqú (de minimis) lámogatás iqénybevételéfeaz eleklíonikus rendszerben szolgállalott adalok
ligyelembévélelévgl ván lehelöség,

&

t§

Tudomásom Van aí.ól, hogy
m nimrs) támogaiás je €nénéke

,F.{!

a De

N4inim]s Bende]ei élle]mében bálmeLy

háíom pénzügy év vonalkozásában az összes ]génybevell cseké]y összeqú (de

rem ha]adhalja rneg a 200 000 eUról,

Jelen nyilaikozal aláilásáVal kólelézenségel vállalok
lámoga|ási időszakban igényell csekély ös§zegű

aíe. hogy a Tao

tv 22lc- §{l) bekezdés ce) ponlja alapján 2016, július 1, és 2017. június 30, közötti

(de minimis) lámogaiás íolyósilása eselén, a lelen nyilalko2á| pénzügyi évében és a2 azt kóVetö

évben e lámogatás összegénék ligyelembevéielével neh Veszek !génybe 200 000 eUro 0sszénékelmeghaladóan c§ekély ö§sze9ű

KótelézellségélVál alok a támogatáshoz kapcso]ódó latok ]ogszabályban loglall időlartamig

Év

összeg

Táítogáló rí€gngvezése

Ió

és a jogosu ll r yen ]rányú lelh ivása eselén
rlénó rírégólzéséíe

A táígyévben még igénybe veheló láíírogalás

2Q14

28 282 ]30 Fl

l\,1KosZ

2015

19 239 070 Ft

MKosz

0Fl

2016

].{ 478 800

Fl

l\,4KosZ

14 478 800

Fi

62 000 000

Fl

14 478 aoo

Fl

Ke]t: lvliskolc,20]6,

12, 19,

2o16-12-19 18:42

kél pénzügyi

(de rnin]mls) tárnogalásl,

óssrege (Fl)
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Niellékletek
Ny Vánlano halóság lgazolása la kéle]meZó szervezelal ny ]ván:arló szcrvezel ibkóság. Vaqy kozgazgalás szery) 3! nap|á]
rem lé!ebbl gazolása á Sze ezel ny ]vántarlásban szelep]ő adalairo l

20] 6 04 25 18 ,19]4r

kózjegyzöi aiáííás_h]ie]esítésse] ellátott a]ákási círnpéldány vagy t]gyvéd által ellen]egyzeil aláííás rninta, a iámogalotl szervezel
vezétaiatot 1megnaratmazas esetén a támogaiási kéreiem aláírásáía és el]enjegyzéséle jogosult személyektő! i§)

20]6,04,20 08 5] ]57
lqazolás aílól, hogy a pá]yázó kózlartozásmenies
a köáanozá§menles adózói adalbázisban)

adózónak minősúl (30 lrapnál nem régebbi kózokirattai ]gazotja vagy szeíepe|

20] 6 0.1 2c 08:46:].1

(]20 o0o Fü A 39/2011, (Vl,30,) NEFNll .endelet aiapján lizelendó lgazgatási szolgállatási

d ij

betizeiéséi igazoló bizonylai

20l6 05 02l']6:]8:16
Egyéb dokLfir€nlUmok

20] 6 ]1 25 ].1:]0:03

Spod.élú]ngat]an

a spo{célÚ ]n9allant piaciáron bérelLVagy
meqá apodás a apián lraszná]á

ilásbe lro22á]á|Uását
tU ajdoiú aZ n!al an e]óz€tes
30 napon be
a beíúházás úz€mbe he yezésél kóv€tö

aíiól

ü]

lrogy a
a N,'Iagyal

hasziái]a. ónkolírár]yzat] |9allar eseléb€n e!yűttrnúkódés

2016 05 c2 1c:5c 00

Fzingatan héíylalzszáma,3 hónapná nem légebbi iulajdoni lap (eledeli/másolai)

20]6 05 a1

13:,18:5.1

Vagy a
Az elvi épíiésiengedély áz ingatian lulajdonosának hitelesíietl hozzájáluló nyilalkozatáVal Vagy ajogelós épíiésengedéLy
rendeke;ó haióság igazolásál alól, hogy a bejelenlésben megjelöt beruháZási tevékenység nem
hála"kói ete" itl"iet

""ueqgel
épílésien9edélyköieles
21]

l6

]

1 2513:52:32
A2 egyéb engedélyköieles levékenységek eseién

ajogelós halósági engedélyek, gazolások

20] 6 05 02 l0.50l]2

Megva]ósíiani kívánl beruházás,lelújíiás tekinteiébén a lészletezeit kólségtervel, amely a|apján az anyagok és munkadijak
me;nyjségei, mennyiségjegységeiésegységálai megállapíihaiók, a lajlagos négyzelmélelálak meghaláíozhaiók

2ni 6.05 0] ]4]57

4,1

A megvalósíiani kívánt pío]ektelem ék m űszaki ialtalmának részletes kiiejtése

2n]61j,25

]3.18.1,]
tÓriénő
í]n anszírczási terue és íoílása (egyútial kériúk, hogyjeiölje meg a lészetszámolások eltenőfző szervezethez
benyújiásának teíVezett !dóponljait is)
A beluházás

Ulol§ó l6ltóllés:
20] 6

!5 0]

j,1,58:42
A beluházás íennlartásához sZükséges Várható rnűködé§i kóltségek és ennek íinanszííozásiterue, ioirásai,

Fájlok száma: ]
Utolsó tel!öhé§:
20]6 c5 0l !4 58:59

2016,12-19 18:42
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Az e|ké§zúlt létesílrnényhasznosítási rnódja és Várhaló kihaszná]tsáqa

20] 6 05

0]

]

5.05:16

Al
Fájlok száma:

e]ke57iiIt lé1€5 1.llénV

atallenne]heló bevétel íoriasók

1

ulolsó íeltöllé§:
2016 05 0] ] 5:05:3o

Ke]T]

N4

sko]. 20]6,

2016-'12-'19 18:42

]2

]9
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lndikátorok a proiekt telies idótarlamára vonatkoztatva

MénékegyséMegjegyzé

lndikátor m€gnevezése

gs

Te]]es szakembél á|lomány

Lc€n.-"

sze lefidelkezó ed,ók

épilenJelú]itoli §pon.é

i

íó

a

lő

3

|9aiiánok

Épiteüielújítotlkiszolgálóléiesíiményín2

célé.lék(támogalási

vége)

(j€lenlegi)

idószak

Változás a bázisáv %
ában

13

63%

0

2

oó1,

0

1

or/"

ü

Egyéb indiélolok:
0%
a%
o"/a

|ndikátol
m€gnevezése

Mériékegysé
9

Megie9yzé

célérték(támogatási idószak

kiindulá§iérték
(jele.légi)

vege)

vállo2á§ a bá2i§év'';

Eledmény indikálorok
KoloSzlályos sporlo]ók száma:

U]9

íő

o%

U]8

íő

a%

L)17

íó

0%

U]6

lő

l.]]

5

15

o%
o%

Egyéb indikátorok
0%

o%
o%

2o16-12-'19 18:42
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A píoiekt kóliségvetése
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A kéíél€mhez tarlozó mellékletek (61 darab)
KÖziegyzói aláiftís-hltélesitéss6l €llálolt alákási címpéldány vagy ügyvéd á|!al el|€niegyz6tl aláinis minla,
(meghalalmaás eselén a támogatási kérelom aláini§árá és ellenieEyzé§á€ ioqo§Ult s:emélyeklól is)

a |ámogatotl

sz€íezei Vézetólélől

aiailasm nla*dksk_2o16_1461135117,pdí (Sz€lkeszlés alall, 305 Kb. 2016_04,20 08:51:57)
0d732bc2be0342168c42e31 ai2b7ce44623tbía40933 8ed7e 1 d 1 ] 78d9a2 0357
1

A2

elkészúlllélesílményállal lennelheló bevótéli foííiisok

dksk ín s_csarnok_lennla a§i_teív,14621 07930, pdi (szeíkeszlés alalL 127 Kb,
1

21

8e7e071

e ] 3f0

5b4Oe46ec6dc2c5

]

ed22d5a34850li

]

a3

6454d4038 7dd454a

20] 6 05

0] l5:05:30)

A befuháás íinanszimzási rerv€ és loríis§ (egyú|!al kádük, hogy ielölie íneg á íés:élszámolások éll6nór2ó §2ervézether tőnénó b€nyúilásának

tervézelt ldóponliail is)

dksk mlsi.-csalnok linansznozas _1e 14621a7522-pdl {sze(esziés alatt. 117 Kb, 2016 05 0] l4:58:42)
atb47c3d4275aeb9.11al7 44409b24095tl662l936231cb

128a883821

bb]

1 l e ]

léiesitmény hasznosílási módia és Várh3tó kihasznált5ága

A2elkó§2üll

dksk_mlsi_csarnok haszno§ilasj_teív 1 4621 0791 6,odl (szelkesztés alatt, 1 25 Kb. 20l 6 05 01 ] 5:05:1 6)
8] 001 30í68cb 3e62e96839d04dad1 06269d6c5da8468a33í2á5968de3 l 8í328
1

A beruhá!ás íennlánásához s!úksé9esvárhaló múködésl költség€k

1

21

8e7e071

e l

3í0 5b4Oe46ec6dc2c5

]

és ennek tinánszirozá§i

lorá§ai,

t€rve,

(szeíkeszlés alax, ]27 Kb, 2o16_05,01 ]4:58:59)

dksk mls]_csárnok leínlar|a§i_leN,1462107539,pdi

ed22d5a34850íl ] a36454d40387dd454a

Egyéb Clokumenlumok
img_20161125 000 ] _1480079403. pdi ( Kél. ke9, szeík. ] [4b,2016-11-25 14:10:03)
b ] 1 77a41 b49 ] ] b6l54a9dee6b9cb96be848e8b286c46bí62l26da3936c85e935
na_]462179029.pdí (szelk€sziés alatt. 79 Kb. 2016 05 02 10:50:29) a83bae6cosa2a99gadé9dí26887] 092a066lcbb5a22fOe39924cac3626abbcec

Nyilvánbnó ható3ig igrzolás' (á kéÉamezö szervér.t€l nyilvánl.íó s2eívez6l (bló§ag, vagy kóulgázgatásl azeru)
a szeívetol nyilvánlar(&ban azeíepló adatailól)
20 Í 60422_ 1461 566981 ,pdí (szerkeszlés a lall 1 Mb, 20l 6_04_25 08:49
7093ef ba8eabi404e8dl3a976126c2350a7éb0]Ea43d9bOdodc{7sa3b206]
1d0

cegkivonal
(120 000

F0

A 39i 2011. (vl. 30.) NEFMl rend.l€t

]4 ]

30 napnál nem rcgebbi igazotása

l

alápián íizelendó lgazgalásl szolgáltatásl dij beíizelásél igazoló blzonyla!

1462162696.pdí lsz€í&€szIés alatt, 78 Kb, 2016-05 02 06:18:l6)
dk§klaoigzasagszolgallálasidiiú
826a6bíaOde45a5 ] 84b4ec2dcb4b2a1 9dOeObe97ed9c7dcbeb32ba92b8604d88

lgarolás áról, ho§y a pályázó köztarloásmenles
adózói adálbá.isban)

adózónak minó§úl (30 napnál nem égebbi kőzokiraltal iqazolj. vagy szél€pel a közlartozásmente§

dkskado gazoTas160418_] 461] 34804,pdl (Sle.ke§ziés alalt, 75 Kb, 2016 04 20 08146:44)
ac4aOb52cOe5a3b8a 6d94e297bb0d91 a66 ] a 7cí4907d420 76560baa ] 55c8ac6t
Az egyéb engedé'ykóleles lgvókenységek .séléna logerós halóság

i

engedély€k, igazolások

ná_] 462] 790]2.pdl (szelkes2tés alat, 79 Kb, 2016-05-02 10:50:12) a83bae6cO5a2a999ade9dí2688

71

092a066icbb5a22íOé39924.ac3626ábbcec

hllele§íiélt hozuáiáruló nyllalkozálával vagy a ioqeós épilósi engedély vagy a háláskö.íélés
igazolá§át aról, hogy a beielenlé§ben meqielölt beruháási levékenység nem épilésiengedely-Ióteles

A2 elvl épalésiengedély az ingatlan tulai(lonosának

i|letékésséggélrenclelkezó haiöság

294] 4_rniskoc dvlk_kosanabdacsaín ]480077666,pdf (Kél, kieg szélk,.2]7Kb,2016,1] 25]3:4]:06)
6cc89c37ee8324dc3l1 9c39agi323cc45íO6a1994ea260469996cO5a4aeb950a

kerélem_be nyujtasa_ 1 480077674, pdi (Kéí,kieg. szeík,, 426 Xb,2016-1J 2513]41:14)
5] 00] 6b297655e6e45b487d35caíoO8c42d9013d345] db] íib3O4daab31730d4
kozui keze]o ihozaialulas ] a80077680, pdí (Kér. kieq, szelk,. 65 Kb. 20 1 6 l ] 25
e9c31 b86cc22laaleO6b4d8í46lec31 ege8b4729 1 e3c390e7c1 d9c28cí46í38e

1

3 i41

:20)

ml,íoldh Valaliielkepmasolal,]480078186.pdí (Kél. kieg. szerk..844 Kb,2016 11-25]3:49:46)
?be la3a?b664a1 99d980837a044l9€dbla33d94b71
í8ab9295ac€] 027

21 í621

1

(KÓr, k]eg. szeík,, 294 Kb. 2016 1] -25 13,49:53)
m2,ielepuleskepivelemeny_]480078]93.pdl
2b41 b55e 795e5a 1 5368002c4db61 48boeí
32d 1 7249a868íal1 49c8€ce320676
1

rn3,talajv]zsgalat]é enles_1480078234,pdí (Kéí,kieg. szerk., 13 t\,4b, 2016-] 1-25 13]50:34)
ee9i3dd 649dí4751 334a3c9.{ 1 21 8235d5232370ba693e90l0805i553 ] da94cd6

m4,statiszllkaiadaüap_l480078244,pdí (Kéí.kieg, szefi.. l36 Kb,2016.11.25 13]50:44)
bcb7ab 927ecogcb24aca3O3b5537d8e46b4347728b49a3l
635e65725500db57
1

m6.|alvanytervek

1

480078257. pdí (Kéí,kieg szelk,, 2 Il b, 201 6- ] 1 .25

] 3

]50 57) l 56939d94c742b85dbooc42

1

l29c62b9ble09íd 1 52bcade

]

6a685b2570e5c l 1 6

m5.1emaszkozmunyilalkozal1
1480078265,pdl (Kér kieg, szerk,, 31 Kb, 20]6 l1 25 ]3:51:05)
c84bbc38íb9eO8á2b821 6éb231 2999874ae] 956e2Of8Oded667e2í8e5c9836d2
m5.]emaszkozmunyilatkoza12

14aoa7a21?.pd1 IKéí- kieg,szeík,,1Mb,2016-]]-2513:51:]2)
BlacI97 443ots292a8354432a47cee685320d2

dac41 6c] 22a9961 923b83899247

m5.3mivizkozmunyilalkozat l48007828o,pdl (Kér. kieq. sze(,,8a8 Kb, 2016-11-25l3:51:20)
39ba780898c7b4í3ddscb 1 646d88142e 1 l 4e3790a 1 0db7ol3.773í923d923lc1
dksk m]s kft,eljaíasiillolekat,l 480078336, pdl (Kér, kieg, szelk,. 72 Kb, 2016-11,25 13i52:16)
01 2320421 2dda1 4a8cí6a2of e9278bb50aeaOecee4b1 b9l1 í3a9be95c967099

dkskmisikít,szakha|osagiíllelek_148o078352,pd1(Kéí.kieg,sze.,72Kb,2016-11-2513:52:32)
9d 5d

2o16-12-19 18:42

1

4703deb

]

79d56bbadOd76ac6cc7995b78
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e]V]epilesi_] 462

1

0341 9,pdí (szerkeszlés aLatt, 79 Kb, 201

6_

05_01

1

3:50:

1

9) a83bae€cO5a2a999ade9d1268871

092a066fcbb5a22fOe39924cac3626abbcec

Báí§ll vágy m& iogcimen ha3znált, nema látvány-ca.paisporlben múkódó hivárásos spoít3zervezel iulaidonában álló ingatlan esetén á 3porlcélú
ingatlanl placláron bérell vegy ftis iogcímen használia, önkoínányzari ingailán esetéb.n együttműködési mégállapodás a|ap|án használ|a

na ]462179000.pdí (Szerkésztés alatt,

79 Kb, 20]6_05_02 10:50:00)

7 ]

092a066lcbb5a22l0e3 992,1cac3 626abbcec

Áz ingallan helylrizi száma,3 hónapnál hém Égeöbltuláidoni l.p (eEdéli/má3olal)
lula]donjlaphrsz2168] 6 1462103334,pdl (szerkeszlés alatl, 1 Mb,20]€-05 0] ]3:48:54)
930d6dcdae4bbe1 aí94560azdea1 4?b77 8e3í5226bdc7ad3023e884ía5í1 0b3
1

sponcélúingatlan tulaidono9ánák-

arnennyiben nem saiál tulaidohú az inga!|an - elöz6le3 írásbeli hozzáiárulásál aííól, hogy a beruházá3 územbe
h9ly6uéset köveló legglább 15 évben - a beruhá:ás üzembe hélyozésétköv.tó 30 napon b6lül _ a Magyár Állam iáVála 62 ingatlán_nyilvanler|ásba az
lgénybe Velt adókedvezmény mértékéiglélrálogjoq kolül beiegyzá6re
na_1 462178987,pdi (szerkesztés alatt, 79 l(b, 20] 6 05,02

1

0:49:47) a83bae6c{5a2a999ade9df268a71

092a066ícbb5a22íOe39924cac3626abbcec

Megvalósitanl kivánt béruhárás, felúiítás lekintetéb6n a észleléz9lt köllséglowet, amely alapján a2 ányaqok és munkadliak nennyiségel,
mennyiség i egy.ég éi és egysé9árai m6!állapithalók, á failagos nógyzetmBi.rrrgk meghstározhatók
dksk misi csenok_koli§egveles

2016 1462]07464,pdÍ (szeík€sztés alall,300 Kb,2016-05-0l í4:57:44)
b695e

ad 71881

1

70coc2?d 54c74cd8c490d06

A mégvalósílani kívánt proieklélémek mú azaki tanalmának részléles kiíejlése
t,alairclap cimlap_1,180o77723.pdl (í\éí,kieg, sz€ík,,394 l(b, 20l6-1i-25 13:42:03) c7a579b6íób47M49886e93bdBíce3e53f5b9o3í4bceddc297ícb22ccb27cá
epileszm uszakileirasjavilas,148oo77l43.pdl |Kél . kieg. szerk,, 359 Kb. 201 6
4í69dl2992691 3220cce379aa57cac 1 43í81 990íl5225ab 1 09 1 448d226add8ie
i,

]

1-25 1342:23J

i,€pileszmuszakileilas 148o077755.pdl (Kél, kieq. szg.k., 356 Kb, 2016 11 25 ]3|42:35)
íí98d9ede5379bl29b5ldce64ec6762272cé62eb99Edc6472aoo1
3bl8í29b3a7
ii,l1artoszeík€zátimuszakiléiras_] 480077764.pdf (Kél, kleg, szerk,, 445 Kb, 2016-11-25 13:42]44)
1 el 67d369743971
9a98íí5c84l3af5a91 1 44] 09ee231 1 0 7ac301 b7651 ] 40b03
1

ii,2lartoszeíkezetiszamitas_148007780l ,pdl (Kél, kieg. §zerk., 1l lvb, 2016 11 25 í3:43:21)
5ba08a575e44475b61 268bí3dd1 ee9e75a3ddeca] 4ba7lbal28eb2l07lb86020
1 ep{r lelgepeszelimuszakilgira,í
48007781 z.pdl (Ké r, kieg_ szelk., 374 Kb, 201 6,1 ] 25
97209e8lc3a8348e56bl483édí78dda3ac41 i1 03dbac1 id8dl 9c916389e6db35

iii.

1

3 :a3

i32)

ii|.2energetikaiszamitas 1480077818,pdl (Kér, kieg. §zeík,, 128 Kb,2016,11,25 13:43:38}
3bgbd1 3b6Mad542d78ba7ae380cíl00l 22ee8el7l76364241d1 36cod€5253d
iv,epuletvillamossagimuszak]le r_1480077827,pd1
cd3d257443a364ed623íd3b1 8be4
meghalalmazas_l48o077835.pdí

(Kér. keg. szerk,, 318 Kb,2016.11 2513|43:47)

(Kéí.k'eg. szeík., 515 Kb, 2016-11-25 13:43:55) eda6cd77dbb00baa931d075re3oec58aa€952043d6e694914a5ca559abíeaab

modosilas]nyilalkoza! 1480077841,pdl(Kóí,kieg,sz6lk,,66Kb,20]6.112513:44101)
86a34] 9éeb1 331 9da1 dOOa8a7e6del53
a293daco308d590agoa7bb787a08€971

.llzvedelmimlszakilenas_l480077862,pdí (Kéí,kieg, szerk,, 3 [/b, 2016 11 25 13:44:22)
0b48b3ac6caa37deíbca5e22b77do5e76c5ba14556be743d2615e896c33e44ed
V,1

íoldszin|ialapri] 480077871 .pdt iKél. kieg, szerk-, 2 Mb. 2016-11-25 13:44:31)
dedb3eí7b36d4791 aog0048bae52i887ad51 b8Odc860650a1 7a821 06951 5dd99
V,2,1luzvedelem

v,2.2luzved€leméme|elialapla]2_]480077891 .pdí (Kél, ki€g. §zerk,, 2 Mb, 2016-11-25 13:44:51)
a801 bzb4oeí1 d60b339e76l b3íl 2a1 cceía926ba6dbb63863o8e2l4l0926e67e7
] 480077900,pdí (Kéí,kieg, szelk., ]91 Kb, 2016-1] -25 13:45]00)
634d9O6bc82da427944c1 3584400e51 be2496da1 6b2601 ed2d8e6448c] 1 c01

V,1
61

(Kéí.kieg. szerk,733 Kb, 20]6 11,2513:45:10)
vi,2kulsokozmuhely§zinlaiz_l4800779iO,pdl
4déaMe688c9251 4eaé9íb66dbbbal d01 í471 6a92455a2c6b9dd966e04a6a41 1
Vii,

kulsov|llamo8muszakileilas_148007791 6,pdf (Kéí,kiég, szelk-, 49 Kb, 20] 6,] 1-25 13:45:16)
b6ebedb39216b31 1 49a6c42ib6a381 6682c6475b 1 51 b47a8c78 ]

5a32e9302e51

viji.koífiyezelvodelmimuszakibn 1 4a0077926,pdí (Kéí.kieg. szerk., 1 ilb, 2016- i 1 -25 1 3:45:26)
7 429 1 1bcaacdl9242eeb5c8a5399d640809a1
b1 e64256'84l434ec79957a70e1
(Kér, kieg, szelk., 662 Kb, 20]6,11-25 ]3:46:42)

e-0] alnezetihglyszinlajz_1480078002,pdí
el7

1

7

eaa6 a97 31 5db1 e.2217

5ódacec6

e_O2helyszinrajziaüias ]ZE0078009.pdí (Kér. kieg. szelk.,632 Kb,2016-11,2513:46:49]
9 4o1 81 7 5232d4 42lt62o4 1 7ít6O6bca7e0908o5í6b49882babí4323ee7382a3b
e_o2helvszinía]z 148oo78016.pdf (Kél, kieg. szerk,, 490 l(],20]6,1]-25 13:46:56) ed76cc

]

6a€cíd3789dfí8606220í93eccce

1

7db 13d4d5ae1 9138íade 18205153

e.O2hh€lyszinrajz hirdeünenyl1 480078023.pdí (Kél, kieg, szelk..482 Kb,20]6,11-z513:4703)
2adzr775b8689973a995€95Zll7a656l34bl
0c29c31 b84bc921 a6ale96ceco8d9
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