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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kőbányai Diákok Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

KDSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18159439-1-42

Bankszámlaszám

10700543-43769201-51100005

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1103

Város

Budapest

Közterület neve

Kada

Közterület jellege

utca

Házszám

27-29.

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1103

Város

Budapest

Közterület neve

Kada

Közterület jellege

utca

Házszám

27-29.

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

0

Fax

0

Honlap

www.darazsak.hu

E-mail cím

kobanyaidarazsak@gmail.com

E-mail cím

hpeter1954@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Hajdu Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 999 49 65
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Hajdu Péter

+36 30 999 49 65

E-mail cím
hpeter1954@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Zsíros Tibor Kosárlabda
Csarnok

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

30-35

Felk. és
versenyeztetés

Zrínyi Miklós Gimnázium

Fővárosi Önkormányzat

Fővárosi GESZ

30-35

Felk. és
versenyeztetés

Szent László Gimnázium

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

20-25

Felk. és
versenyeztetés

Kincskereső Óvoda

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

2

Felkészülés

Szent László Általános Iskola

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

6

Felk. és
versenyeztetés

Pannónia Általános Iskola

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

Bp. X. ker. Kőbányai
Önkormányzat

8

Felkészülés

Kossuth Lajos Általános Iskola

Bp. XVII.ker. Önkormányzat

Bp. XVII.ker. Önkormányzat

3

Felkészülés

Harmat Általános Iskola

Bp. IV. ker. Önkormányzat

Bp. IV. ker. Önkormányzat

8

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1997-03-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1987-03-01

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

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

15 MFt

185 MFt

17 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

21 MFt

20 MFt

21 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

90 MFt

501 MFt

100 MFt

Egyéb támogatás

7 MFt

30 MFt

15 MFt

Összesen

133 MFt

736 MFt

153 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

49 MFt

56 MFt

58 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

6 MFt

10 MFt

12 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

31 MFt

65 MFt

120 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

13 MFt

16 MFt

20 MFt

Összesen

99 MFt

147 MFt

210 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

100 MFt

105 MFt

110 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 099 093 Ft

21 982 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

59 956 240 Ft

1 199 125 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

104 758 508 Ft

2 095 170 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

108 624 728 Ft

2 172 495 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

277 492 Ft

5 550 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2017-10-25 14:10

4 / 31

be/SFP-08178/2017/MKOSZ
Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Legyen olimpiai szereplő a magyar női és férfi kosárlabda válogatott a 2024-es olimpián, benne minél több Zsíros-akadém iás kosarassal! Jelenleg több mint 437
igazolt és 100 előkészítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok, a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az
előkészítő csoportok pedig több kerületi (és kerületen kívüli) általános iskolában és egy óvodában működnek együttműködési megállapodások alapján. Ezen kívül hat
együttműködési megállapodással rendelkezünk, melyből négy ún. „input” megállapodás (ennek értelmében az akadémiához jönnek a sportolók), kettő ún. „output”
megállapodás, melynek keretében a tehetséges „végzős” kosarasok feljebb lélphetnek. A kerületben jelenleg öt oktatási intézményben dolgozunk együttműködési
szerződés alapján: Kincskereső Óvoda; Kada Mihály Általános Iskola; Harmat Általános Iskola; Szent László Általános Iskola; Janikovszky Éva Általános Iskola. A
kerületi iskolai „Kenguru” bajnokságot is a Darazsak bonyolítja. Az alapok egyre szélesednek, és ma már nemcsak Budapesten, de országos szinten is meghatározó
egyesület a KDSE, hiszen az országos versenyeken már nagy hagyományokkal rendelkező klubokat is legyőztünk. 2001-ben a kadet, 2002-ben az ifi korosztály
bejutott az ország legjobb nyolc csapata közé. Még ugyanebben az évben a gyermek csapat budapesti első és országos harmadik lett. 2003-ban lány gyermek
csapatunk is bejutott az országos döntőben, majd 2004-ben a serdülő fiú csapat a klub addigi legnagyobb sikerét érte el: megnyerte az országos bajnokságot. Azóta
2005-ben a kadet csapat ezüstérmes lett, majd 2006-ban megvédte országos bajnoki cím ét. Az azóta eltelt időben a különböző korosztályú csapataink többször is az
ország legjobbjai közé verekedték be magukat és ez a mai napig is így van. 2013-ban akadém iai akkreditációt kapott egyesületünk az MKOSZ-től, 2014-ben
felavattuk a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnokot és 2015-ben és 2016-ban elindultunk az EYBL rendszerében, 2017-ben újabb kosárlabda csarnok építésébe
kezdünk. Összességében elmondhatjuk, hogy lezárult egyesületünk életében az a szakasz, amit töm egesítésnek nevezhetünk. A TAO bevezetésének jótékony
hatása nálunk is érvényesült: több edzéslehetőség, több - és jobban fizetett edző – és megduplázódott gyermeklétszám . Mára elmondható, hogy

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Lezárult egyesületünk életében az a szakasz, amit töm egesítésnek nevezhetünk. A 2016-2020 évek közötti programunk alapvetően azt célozza, hogy kilépve
Kőbánya határain, először a szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Dél-és Kelet Pesten, valamint az agglomerációban egy erős, nagy létszám ú
bázisra épülő, meghatározó utánpótlás-nevelő egyesületté váljon a Zsíros Tibor nevével fém jelzett, országszerte ismert és elismert, névadójához méltó kosárlabda
akadém ia, amely nem csak kielégíti a sportolni vágyók igényeit, minőségi szabadidős elfoglaltságot biztosít a régióban sportolni vágyók részére, hanem a minőségi
utánpótlás-nevelésre is alkalmas. Az Akadém ia működése ezen kívül az agglomerációt is bekapcsolja programjába. Tevékenysége során az MKOSZ stratégiai akadém iai - koncepciójához illeszkedik. Fő cél a kosárlabda játék népszerűsítése és fejlesztése, illetve a minőségi utánpótlás-nevelés kialakítása, mely illeszkedik az
MKOSZ „Mennyiségből a minőségbe” programjához. Ennek érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk a XVI., a XVII. és a XVIII. kerület utánpótlást
nevelő egyesületeivel a helyi önkormányzatokkal is együttműködve. A növekedéssel együtt új termek bevonása szükséges. A Kelet-Pesti Tankerülettel kötött
megállapodás alapján 15 évre bitosított lenne a létesítmény feltétel, hiszen a felújítás megvalóulása után erre az időtartamra ingyenes használatot kapunk. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy egyesületünk fenntartható módon és nagy léptékben tud a továbbiakban is fejlődni. A beruházás terveink szerint 2018-ban elkészül.
Rendelkezünk a szükséges forrásokkal is.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Tárgyi eszköz/beruházás A tornacsarnok felújítása újabb kihívás egyesületünk életében. Az előkészítő munkák, úgy mint a teljes felmérés, valamint a kivitelező
kiválasztása még ebben az évben megtörténhet. Az ütemezés tekintetében ez azt jelenti, hogy 2018. középére teljesen elkészül az új létesítmény, a 2018/19-es
szezonkezdésre újabb kosárlabda felülettel gazdagodhat a sportág! Utánpótlás: Az Akadémiai program az év 12 hónapjára van tervezve, a béreket is eszerint
fizetjük. Minden csapatnak tervezünk edzőtábort, Balatonbogláron és Dunavarsányba és Hódmeződvásárhelyen. Tervezünk terheléses vizsgálatot is a kiemelt
tehetséges versenyzők számára, ezzel kívánjük őket támogatni. Továbbra is megyünk a két nagy kiemelt torára, Ostarvába (Csehország) és Barcelónába. Ezen kívül
a horvátországi Kraljevicába is tornán veszünk részt. A versenyek megítélése szakmai szemmel az volt, hogy kifejezetten sokat tanultak és fejlődtek kosarasaink
ezáltal. A versenyeken és az edzőtáboron kívül minden korosztály részére három napos felkészítő tornát biztosítunk, van amit a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnokban.
Ebben a szezonban három korosztályban is szeretnénk elindulni EYBL nemzetközi versenyrendszerében.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A magyar kosárlabdázás „Mennyiségből a minőségbe” stratégiai koncepciójához való alkalazkodást az alábbiak szerint tervezzük megvalósítani: • A kiválasztás
mentális, antropometriai, fizikai és sportág specifikus paramétereinek meghatározása. • A „mennyiségből a minőségbe” elv tartalommal történő megtöltése a szakmai
továbbképzé- seken. • Tapasztalt szakemberek bevonása a kiválasztás folyamatába. • A klubok, műhelyek kiválasztó munkájának segítése, sportág specifikus
felmérések elindítása a 11-12 éves korosztályokban. • A Kenguru Kupa után központi nyári kiválasztó-képző táborok szervezése. • Felmérő rendszer kialakítása az
utánpótlás-nevelésben. • Utánpótlás adatbázis létrehozása. • A mentorrendszer továbbfejlesztése. • Az MKOSZ legjobb akkreditált akadém iáinak utánpótlás-nevelési
módszertani központokká való fejlesztése az akadém iai audit eredményeinek figyelembe vételével, neves külföldi szakember bevonásával. • A tehetségek
kiválasztása az akadém iák részére régiós elv alapján. A kiválasztó-felfedező klubok anyagi-erkölcsi motiválása, érdekeltté tétele, megbecsülése. • Az akadém iák
közötti játékos-áramlás szabályozása, a játékosok átcsábításának megakadályozása. • Az akkreditált akadém iák szövetségi szakmai tám ogatásának erősítése, az
akadém iák ellenőrzési rendszerének kidolgozása. • Az akadém iák bevonása a gyakorlati edzőképzésbe. • Az akadém iák nemzetközi kapcsolatainak erősítése,
segítése. • Az akadém iák és az egyetemi, felsőoktatási intézmények kapcsolatának erősítése (sporttu- dományi háttér, ösztöndíjrendszer).

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Felelősen egymással - felelősen egymásért! Egyesületünk az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ez meglátszódik eredményeinken, valamint
gyereklétszámunkon egyaránt. A fejlődés hatással van a lokális környezetünkre, hiszen egyértelműen nő a kosárlabdázók száma a környéket. Olyan bázist tudunk
biztosítani, ami intézményi keretek között neveli a fiatalokat, alternatív lehetőséget adva nekik, hogy a sportolást válasszák egyéb - sok esetben káros - időtöltés
helyett. Ez a mi központunkban, Kőbányán különösen fontos, éppen ezért nagy támogatottsággal is bír. A gyerekek lévén olyan kapcsolati hálót is sikerül kiépíteni,
ami az egyesület hosszú távú érdekeit is szolgálja: több támogató lépett be egyesületünk életébe. Tervünk továbbra is, hogy külső bevételi forrásainkat növeljük,
ezzel biztosítsuk egyesületünk és programunk hosszú távú fenntarthatóságát. Konkrétan: - az „1 tám ogató – 1 csapat” elv kialakítása, melynek során célzott
tám ogatás biztosítható a különböző korosztályok csapatai részére. - szponzorációs ajánlat kidolgozása, a helyi vállalkozók bevonása, a helyi médiák és a közösségi
portálok kiemelt használata. - saját kereskedelmi cég kialakítása, reklám ajándékok, felszerelések, szurkolói kellékek árusítása, a „Darázs-brand” folyamatos
menedzselése, goodwill kialakítása, díjak másolása, értékesítése. - megjelenés biztosítása először a lokális-, majd az országos médiában, internetes portálokon.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bosu®

db

12

60 000 Ft

720 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Thera-Band Foam
Roller Henger

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Assist Support

db

6

40 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Recoil

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Dobókesztyű

db

12

11 430 Ft

137 160 Ft
1 537 160 Ft

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

Indoklás

Bosu®

A BOSU® Balance Trainer tökéletes sporteszköz az egyensúly fejlesztéséhez. Az egyensúly minden mozgás alapja így a BOSU® edzés segít
bennünket abban, hogy mozdulataink még tudatosabbá váljanak. Fiataljaink edzéseibe beépítve, segíti őket jobb sportteljesítmény elérésében

Thera-Band
Foam Roller
Henger

Segít a stabilitás, a flexibilitás és a balance fejlesztésében

SKLZ Assist
Support

Edzésmunkát segítő eszköz

SKLZ Recoil

Edzésmunkát segítő eszköz

Dobókesztyű

- segít a dobókéz helyes tartásában - segít a labda visszafelé pörgetésében, ezáltal drasztikusan növelhető a találati arány - célirányosan edzi a
dobáshoz szükséges izomcsoportokat

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 066 120 Ft

10 991 Ft

21 982 Ft

1 099 093 Ft

471 040 Ft

1 559 142 Ft

1 570 133 Ft

2017-10-25 14:10
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF

Szent László Gimnázium felújítás

2017-07-10

2017-08-31

2017-09-01

70 230 683 Ft

TEB

Lelátó bővítés - Zsíros Tibor Csarnok

2017-07-10

2017-08-31

2017-09-01

13 622 401 Ft

TEB

Kosárcsarnok építése - 2. ütem

2017-07-10

2017-09-04

2017-09-04

146 512 256 Ft
230 365 340 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Szent László Gimnázium felújítás

1102
Budapest
Kőrösi Csoma sétány
28

39182

önkormányzati

Egyesületünk minden hétköznap edz a Szent László
Gimnáziumban. Az edzésszinvonal magasabb szintre
emelése szükségessé teszi a jelenlegi államot javítását.
A műszaki leírásban részletesen ismertetjük a jelenlegi
műszaki állapotot.

Lelátó bővítés - Zsíros Tibor
Csarnok

1103
Budapest
Kada utca
27

41671/1

önkormányzati

Sportegyesületünk a Zsíros Tibor Kosárlabda
Csarnokban cserélni, illetve bővíteni szeretné a lelátó
férőhelyeinek számát. A fejlesztés indoka, hogy az
Európai Kosárlabda Liga (EYBL) mérkőzésein kulturált
körülmények között elkülöníthető helyre tudjuk ültetni a
hazai és a vendégszurkolókat. Ezen kívül az egyéb
országos és budapesti mérkőzések alatt olyan nagy
már az érdeklődés, hogy – az internetes közvetítés
ellenére – „teltházasak” a rendezvények. Indoka a
fejlesztésnek az is, hogy több olyan országos selejtező
megrendezését vállaltuk, melynek látogatottsága
meghaladta a nézőtéri kapacitást és a kulturált
mérkőzés nézést. Fenti indokok alapján szeretnénk a
bővítést TAO forrásból elvégezni

Kosárcsarnok építése - 2. ütem

1104
Budapest
Harmat utca
88

41191/10

önkormányzati

A sportfejlsztési programunk hatására továbbra is évről
évre emelkedik az egyesületnél sportoló gyerekek
száma. Jelenlegi kereteinket már így is kinőttük, így
újabb „otthon” kialakítása válik szükségessé. Részletes
koncepció csatolmányként megtalálható az egyéb
dokumentumoknál.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m
Előf.

Közvetlen
támogatás
58 157 553 Ft

2017-10-25 14:10

Ell. szerv. fiz.
díj
599 562 Ft

Közreműködői
díj
1 199 125 Ft

Teljes támogatás
(Ft)
59 956 240 Ft

Önrész (Ft)

25 695 531
Ft

Elszámolandó
összeg
85 052 209 Ft

Teljes ráfordítás
(Ft)
85 651 771 Ft
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2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m
Utóf.

Közvetlen
támogatás
101 615 753 Ft

2017-10-25 14:10

Ell. szerv. fiz.
díj
1 047 585 Ft

Közreműködői
díj
2 095 170 Ft

Teljes támogatás
(Ft)
104 758 508 Ft

Önrész (Ft)

44 896 503
Ft

Elszámolandó
összeg
148 607 426 Ft

Teljes ráfordítás
(Ft)
149 655 011 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

99

110

5

Országos

U12

33

43

3

Országos

U14

46

0

5

Országos

U16

29

0

3

Országos

U18

29

0

2

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

236

153

18

2017-10-25 14:10

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Gyógyszer

Megnevezés

Gyógyszer

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

csomag

1

Egységár

600 000 Ft

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
600 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz
megnevezése
Gyógyszer

Indoklás

A nagy létszámra való tekintettel minden évben szükségünk van egy általános gyógyszercsomagra, amit a felkészülés és
versenyeztetés ideje alatt használunk fel.

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

600 000 Ft

Személyszállítási költségek

14 000 000 Ft

Nevezési költségek

600 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

8 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1 000 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

17 134 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

7 360 500 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

63 240 900 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

117 435 400 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés beszerzése

Csapataink alapvetően jól felszereltek, köszönhetően az elmúlt évek fejlődésének és pályázatainak. Azonban évről-évre szükség
van utánpótlásra labdákból és sportfelszerelésekből az új játékosok és az elhasználódás miatt.

Személyszállítási költségek

Nagy létszámú csapatunk jelentős az utazási költsége versenyekre, és felkészülésre egyaránt. ezen kívül küldöldi edzőtáborok
költségeivel is kalulálunk.

Nevezési költségek

A versenykere történő nevezés finanszírozására.

Rendezési, felkészítési,
képzési költségek

A 2017/18-as kérelmi időszakban szintén tervezzük az EYBL-ben való részvételt 3 vagy 4 csapattal

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának költségei

Játékosaink versenyengedély kiállítási költségeit fedezzük.

Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja

Nagy létszámú csapataink edzésmunkájához, valamint versenyzéséhez elengedhetetlen.

2017-10-25 14:10

11 / 31

be/SFP-08178/2017/MKOSZ
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

Idegenbeli versenyeinket, valamint külföldi edzőtáborunk és versenyünk szállás és étkezés költségeit tervezzük ezen a soron.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

Az Akadémiává válás egyben jelent számunkra felődést és felelősséget. Fejlődést sportszakmailag, valamint létszám
növekedést. Felelősséget, hogy a ránk bízott fiatalok, a mi színeinkbe indulók a lehető legmagasabb szinvonalú képzésben
részesülhessenek. Szakember gárdánkat úgy állítjuk össze évről évre, hogy a fenti elvárásoknak és fejlődének
maradéktalanul eleget tudjunk tenni.

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

105 365 986 Ft

1 086 247 Ft

2 172 495 Ft

108 624 728 Ft

2017-10-25 14:10

Önrész (Ft)
12 069 414 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

119 607 895 Ft

120 694 142 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-10-25 14:10
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-10-25 14:10
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

10 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

250 000 Ft

tagsági díj

10 000 Ft

a pályahitelesítés díja

10 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

10 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

10 000 Ft

Összesen

300 000 Ft

Indoklás
Felnőtt csapatunk versenyeztetési költségeire adjuk be a kérelmet. Ezen belül a pályahitelesítésre a versenyzés miatt van szükségünk, a bírói költségeket a
versenyek alkalmával fiananszírozzuk. Tervezünk új igazolást, avalamint verseny és játékengedély kiállítást is. Továbbá számolunk tagsági díj, valamint
bajnokságban való részvétel díjával is.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

269 168 Ft

2 775 Ft

5 550 Ft

277 492 Ft

30 832 Ft

305 550 Ft

308 325 Ft

2017-10-25 14:10
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

21 982 Ft

21 982 Ft

10 991 Ft

32 973 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 199 125 Ft

1 199 125 Ft

599 562 Ft

1 798 687 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

2 095 170 Ft

2 095 170 Ft

1 047 585 Ft

3 142 755 Ft

Utánpótlás-nevelés

2 172 495 Ft

2 172 495 Ft

1 086 247 Ft

3 258 742 Ft

Versenyeztetés

5 550 Ft

5 550 Ft

2 775 Ft

8 325 Ft

Összesen

5 494 322 Ft

8 241 483 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2017-10-25 14:10

16 / 31

be/SFP-08178/2017/MKOSZ
Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Versenyezteté
s

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és
a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2017. 10. 25.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Hajdu Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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 a jogszabályban meghatározott 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.
16. 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;
17. 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;
18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2017. 10. 25.
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elnök
Kőbányai Diákok Sportegyesülete
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Hajdu Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kőbányai Diákok Sportegyesülete (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Budapest, 2017. 10. 25.

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

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

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

Budapest, 2017. 10. 25.

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

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2017. 10. 25.
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Hajdu Péter
elnök
Kőbányai Diákok Sportegyesülete
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 16:48:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 10:45:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 10:43:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-29 08:18:21
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 08:59:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-02 13:50:32
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 08:59:54
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2017-10-09 07:38:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-05-31 13:55:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 11:26:40
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-10-03 14:54:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-05-31 13:57:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 05:59:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 13:16:32
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2017-05-31 14:08:18
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 14:20:39
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-31 14:09:36
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-10-03 14:53:30
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-10-03 14:53:11
Feltöltés / Megtekintés

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 15:38:39

Kelt: Budapest, 2017. 10. 25.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

16

17

6%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

14

15

7%

Edzőtáborok száma

db

8

8

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

3

200%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

5

4

-20%

U18

fő

8

16

100%

U17

fő

14

18

29%

U16

fő

16

20

25%

U15

fő

24

24

0%

U14

fő

30

45

50%

U12

fő

300

300

0%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

160 839 425 Ft

1 658 138 Ft

3 316 277 Ft

165 813 841 Ft

71 063 075 Ft

235 218 777
Ft

236 876 915 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 066 120 Ft

10 991 Ft

21 982 Ft

1 099 093 Ft

471 040 Ft

1 559 142 Ft

1 570 133 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

58 157 553 Ft

599 562 Ft

1 199 125 Ft

59 956 240 Ft

25 695 531 Ft

85 052 209 Ft

85 651 771 Ft

- ebből utófinanszírozott

101 615 753 Ft

1 047 585 Ft

2 095 170 Ft

104 758 508 Ft

44 896 503 Ft

148 607 426
Ft

149 655 011 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

105 365 986 Ft

1 086 247 Ft

2 172 495 Ft

108 624 728 Ft

12 069 414 Ft

119 607 895
Ft

120 694 142 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

Versenyeztetés

269 168 Ft

2 775 Ft

5 550 Ft

277 492 Ft

30 832 Ft

305 550 Ft

308 325 Ft

Összesen

266 474 579 Ft

2 747 161 Ft

5 494 322 Ft

274 716 061 Ft

83 163 321 Ft

355 132 222
Ft

357 879 383 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-10-25 14:10

Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (59 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozatafa_1493189970.pdf (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2017-04-26 08:59:30) aff750975b9049ccd133f4bc0ab95cb1e28b7d3a71355dad5034fffba76a72da
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)
darazsakalairasi2016.04.19_1492591527.pdf (Szerkesztés alatt, 436 Kb, 2017-04-19 10:45:27)
57b633689168d37e0ea6390e5a2c2b7d0041be5438ec93b63536a7e6c49e0690
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
szt.laszlobevetelek_1507035191.pdf (Kér. kieg. szerk., 287 Kb, 2017-10-03 14:53:11)
4b1e66fcdc0b3ad43f65c491b254b13deea6c4b687c789aab720b0dbd3c45a43
termelhetobeveteliforrasok_1493375386.docx (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 12:29:46)
8216b5a3f18a2450f3db14b8b4f4cee5a07d54428b71e64436b0309105aae990
termelhetobeveteliforrasok__1493375397.docx (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 12:29:57)
44676f1802e6901b7145aa3100cbd4b4e1cf03b39054f2066e7414b5e70ad3f2
beveteli_forras_harmat_1461533900_1496232584.pdf (Kér. kieg. szerk., 633 Kb, 2017-05-31 14:09:44)
c53a1afcb66765d44e3dd5f760073cbd93ed41b820dd350606fd5d136bce8be2
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozas_lelato_1493295639.docx (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 14:20:39) 31cf35d5f054d2275a9f479cdc635e2457f68e867903f1fbc6132c6aa9f4dfb9
finanszirozas_szentlaszlo_1493295331.docx (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 14:15:31)
a62fb4d2bf2ea533439eab297818a305caf784b6db3836f348ae0f50c5fea629
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kihasznaltsagorarend_1493268913.docx (Szerkesztés alatt, 635 Kb, 2017-04-27 06:55:13)
b3cf59300389ae20e4e637e498e772c2fad329980cdf95ada4fc35d8e3e1083d
szt.laszloidobeosztas_1507035210.pdf (Kér. kieg. szerk., 110 Kb, 2017-10-03 14:53:30)
a149c4332efe8069fa62ac9713fbe9a30d792ffbb20a5b0e377499474b94afb0
beruhazas_kihasznaltsaga_lelato_1493370488.doc (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-04-28 11:08:08)
1c663b1358fe7e92389b06feb4d2aa13752c3676c36f60115205887aa612d2ac
hasznositas_modja_harmat_1461534005_1496232572.pdf (Kér. kieg. szerk., 655 Kb, 2017-05-31 14:09:32)
362dc8536dc7578f06b0ee243aa9460bc149a300757b8e6f39903cefb0116067
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
nyilatkozatfenntarthatosag_14615332_1496232576.pdf (Kér. kieg. szerk., 156 Kb, 2017-05-31 14:09:36)
9e1db1f20dbc5133de9f8c44dd7fa37778388a8dc4e2189888e6737692ee6419
document1_1493377084.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-28 12:58:04) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070
Egyéb dokumentumok
indoklaslelato_1493268250.docx (Szerkesztés alatt, 608 Kb, 2017-04-27 06:44:10) 190e9531f7e7de9a9722d38afe4a5659a04134efeef0c2c74dd3beeccd5af9cd
kdse_sfp0178_2013_maradvany_visszau_1507296627.pdf (Kér. kieg. szerk., 155 Kb, 2017-10-06 15:30:27)
22ef5e819b764b991441e3d86405171d934f0315de15127c40238b2305b8cbbe
kulfoldi_tornak_koltsegvetesi_terve_1507527497.xlsx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-10-09 07:38:17)
9230912572d25b59b1b043fd86eb7fc28215aa8664605fb9cb0f26d12f6ef0c1
kozbezserzes_osszegzes_1505733270.pdf (Kér. kieg. szerk., 9 Mb, 2017-09-18 13:14:30)
35f25bdfa6108da614a00323ef7d2ffe910da0ee441eddc441bff4ef0f980007
kdse12-13felnemhasznalttaovis_1506665797.pdf (Kér. kieg. szerk., 154 Kb, 2017-09-29 08:16:37)
fb30c410c92e8691293ad5deefe8ac679a57127a4ce5076f730ff2d0b2fa9b02
kdse2012-13elfogafdohatarozat_1506665838.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-09-29 08:17:18)
cc0917dc7cffdd9a4399419bd1dbc9ea59c7aee0f96d9fe002cd938526f348e3
kdse2011-12elfogadohatarozatemm_1506665879.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-09-29 08:17:59)
871ad33c1621363ecec17cd4d15ffd8c5387cf1d2face75cf9a973ced94f9264
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmihianypotlas_1506945032.pdf (Kér. kieg. szerk., 519 Kb, 2017-10-02 13:50:32)
08e230fda01e0d02aaec2c60894a2157d1c05b73400a5473785ecdf76a967399
nyilatkozattao_1493190023.pdf (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2017-04-26 09:00:23) f889105852854cf803de89fdbd93317ab121b3c1d57079b8152f95771ad216b7
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
darazsakbirosagi2017.04.25_1493131696.pdf (Szerkesztés alatt, 506 Kb, 2017-04-25 16:48:16)
893267c00806fb4bec45143cab4ca56ea7d5635345975e79993a3db2ffd1ee9a
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kdse_igazgatasidij_be_sfp_08178_20_1493380527.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2017-04-28 13:55:27)
18319ebe70abb2046436c8fa8bbbfa291bdddb84166bab4716b74636091cefbf
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kdse_igazgatasi_dij_be_sfp_08178_20_1506665901.pdf (Kér. kieg. szerk., 178 Kb, 2017-09-29 08:18:21)
6c1e680c0e5c344cfc1e34cc275e66f15687f401f79a5bf18f51f85433c07595
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
onkormanyzat_vagyoni_1493386719.jpg (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2017-04-28 15:38:39)
1119966405d12f20879c1127d7d204519de6c56edff2fdd44c6553b7c86897f6
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
darazsakkoztartozasmentesaprilis_1492591433.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-04-19 10:43:53)
cf2bb77f54786a69d502515cb6da8ff55dbd05bcea5be46b7a5bea8167edd6e2
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493189994.pdf (Szerkesztés alatt, 609 Kb, 2017-04-26 08:59:54) cc92d717840e1bb0b5505ece3ae9e88fdc5c645bc1931dd67b507064a4004b7e
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
document1_1493265561.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-27 05:59:21) c0585e76111d1a7a4d920e8b06249c72fe4b031829893b3f760af59d9c478070
Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 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
nyilatkozat_nem_epitesi_eng_1493268625.pdf (Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2017-04-27 06:50:25)
50815fee2c3c0ba046e0f8960f4db3e7ad6b69000e4acd9499170f6ce7edfc09
szt.laszlogimn.khhozzaja_1493268827.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2017-04-27 06:53:47)
635f2a490677a4a81f9971aa68d0d213914a301c7706d46a41add984267a1de0
tulajdonosihozzajarulas_1461064907_1496231813.pdf (Kér. kieg. szerk., 383 Kb, 2017-05-31 13:56:53)
2056fcbcdd06282a55ad0f2ea76f700fe23c1ac076e2be1afbb442b2a4b5ecdf
epitesiengedely_1461064840_1496231846.pdf (Kér. kieg. szerk., 679 Kb, 2017-05-31 13:57:26)
e2983386861e6a083b21de1aef27d509b75e92f9025c723a7f5722fb88ef93ce
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
tankerulet-kdsealairt_1493268756.pdf (Szerkesztés alatt, 948 Kb, 2017-04-27 06:52:36)
9e8f5c1c7b427409328339ac8d67717fd376d56d7c43755599803aa807626a65
kada_kdse_megallapodas_1493371600.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 11:26:40)
050dcb05e613136acce0b3f9d02f225a18f01822ed733b045cdb61dbac2310b7
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tul.lapkada_1493268640.pdf (Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2017-04-27 06:50:40) 8533359ee9f4f4496ee27bf0eb128d9c7c3e5d8b780a33c11412e0117da86a2e
tul.lapszt.laszlo_1493268740.pdf (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2017-04-27 06:52:20) fc88dadd2b2f65d54087d44be1d682f28b8c359564adcdd443e3d6568c18dac8
ehiteleskadatul.lap_1507035255.pdf (Kér. kieg. szerk., 507 Kb, 2017-10-03 14:54:15) 0ce0fdafc8985d9196a3a4f9ea8cbf9fd19d516d1cf693fe904de2dd55d08aa8
ehitelestul.lapszt.laszlo_1507035277.pdf (Kér. kieg. szerk., 350 Kb, 2017-10-03 14:54:37)
f45059ff65ed432aba3fda8ba9b4d1174deb5888ecd99515bde631b1fdf08efa
hitelestulajdonilap_1468933271_1496231793.pdf (Kér. kieg. szerk., 519 Kb, 2017-05-31 13:56:33)
9dfa5b1aa9d992992b0771c2f1c4c6d723178cac945cbe8a4af67be96bd314c6
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
nyilatkozattankeruletszt.las_1493295394.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-27 14:16:34)
fd3fd3f2538a63fa19f290ce3581c733f5b8acb16000db3246812a69daab9400
tulajdonosilelato_1493295457.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2017-04-27 14:17:37)
144373d5032e7b2efdfded9592ae4d3b30579a0c7ed57d02e617c069437c6976
tulajdonosiszt.laszlo_1493295494.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2017-04-27 14:18:14)
2777d936f65af5b0f341906c971275b038d11009ee94f479f2129a3c1c69450f
kdse_jelzalog_1461822831_1496231749.pdf (Kér. kieg. szerk., 491 Kb, 2017-05-31 13:55:49)
bff691f30ec4c67b784fb34f3381555132658b551cc6290fd0940866bca03f10
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
lelato_fooszesito_1493268306.xlsx (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2017-04-27 06:45:06) 68c387ed9532afb9f2365c61987af8660a886aa00e4c970c9317ebbe963ad7bf
zsakdm_mobil_lelatok_arajanlat_1493268322.pdf (Szerkesztés alatt, 1021 Kb, 2017-04-27 06:45:22)
8abba5ff976aea8e4893e22a2248aa6fc0bbb1a23ed771cbd2d399abcab1afbf
szentlaszlo_fooszesito_1493268844.xlsx (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2017-04-27 06:54:04)
6ba178a1e3b8b109a60802287a247d9b23014d594344c34bbda0537ef9b632a0
szentlaszlogimnazium-felu_1493269041.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2017-04-27 06:57:21)
0cb1d92b715c08370b9ea5b6abe7d3d80f972d9600df118056c01278108aff15
kdse_foosszesito_koltsegvetes_1496232087.xlsx (Kér. kieg. szerk., 31 Kb, 2017-05-31 14:01:27)
e153b5c673a622de3ce585a112cfc38f5b79325220be9af6e0863ebd59141f12
kdse_kieg_1505733392.xlsx (Kér. kieg. szerk., 44 Kb, 2017-09-18 13:16:32) aee9a3eb0d5d60af050a57c670ecb28daf76b387db31ffadae9468c0b8dcd348
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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muszakileiras_lelato_1493268611.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-04-27 06:50:11)
4e5d7e287d55ce1c38d768873c9d5d8c48c76b218160d9b157c4142e08c80da6
szentlaszlogimnaziummusz_1493268874.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 06:54:34)
b7e81470a35b120f79939733d9d0d1d4573d1598eac4c387232e51d8563bdb81
06_1_2_helyiseglista_1461533515_1496232238.pdf (Kér. kieg. szerk., 619 Kb, 2017-05-31 14:03:58)
d0d85013f6264646d31b8ef7d14db9b27ceb1c847afa9c57c92e9125d96048e5
06_1_3_retegrendek_1461533552_1496232276.pdf (Kér. kieg. szerk., 158 Kb, 2017-05-31 14:04:36)
5e450a8dbc2f791fdcbe64a93e02bda59bae0fa5f6591ff1dbbe73b7aed566a1
06_1_4_beepitesi_mutatok_es_szamita_1496232284.pdf (Kér. kieg. szerk., 205 Kb, 2017-05-31 14:04:44)
f18598bd8c4bdd0ddb25d45dd1aa93e45a06289aa5bb4deb7bd1d7f8fd5c01ee
06_2_1_hivatalos_helyszinrajz_14615_1496232304.pdf (Kér. kieg. szerk., 58 Kb, 2017-05-31 14:05:04)
015a8a331c9e070520a4641d440085c90b61bc19d0f253758cdffe3cd2546789
06_1_7_statisztikai_adatlap_1461533_1496232482.pdf (Kér. kieg. szerk., 221 Kb, 2017-05-31 14:08:02)
4efcffe572117b8112915b2e27206570b54ada3435f809d2a4d79017012d1f71
06_1_7_zoldfelulet_szamitas_1461533_1496232498.pdf (Kér. kieg. szerk., 8 Mb, 2017-05-31 14:08:18)
4c3349dcd68bbb4d5065493ee2800a816ebf1623ba8723db3dc8bb45b2ccbe42
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