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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Ferencvárosi Vasutas Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve

FVSK

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19804912-1-43

Bankszámlaszám

11709002-22456667-

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1097

Város

Budapest

Közterület neve

Péceli

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1191

Város

Budapest

Közterület neve

Kosárfonó

Közterület jellege

utca

Házszám

16

Épület

IV.

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

16

Telefon

+36 1 378 06 46

Fax

-

Honlap

www.fervas.hu

E-mail cím

ferencvarosivsk@gmail.com

E-mail cím

lauthgab@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Lauth Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 341 72 75
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kalocsai Gábor

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 20 589 77 22

kalocsaigab68@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
FVSK Péceli u Sporttelep

Létesítmény tulajdonosa
Magyar Állam

Létesítmény üzemeltetője
MÁV Zrt.

Átlagos heti használat (óra)
4

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1919-01-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1919-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1919
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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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,153 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

6,249 MFt

Egyéb támogatás

0,496 MFt

4,96 MFt

3,5 MFt

Összesen

0,649 MFt

6,46 MFt

11,749 MFt

2015

2016

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

19,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

3 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0,115 MFt

39,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

3 MFt

5,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

2,44 MFt

Összesen

0 MFt

6,115 MFt

67,94 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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2015
0 MFt

2016
5,53 MFt

2017
0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
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)

9 116 445 Ft

182 329 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

70 610 573 Ft

1 412 211 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

12 500 012 Ft

250 000 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Az Ferencvárosi Vasutas Sportkör a 2017/2018-as sportfejlesztési programjában a tömegbázis növelését és az utánpótlás-nevelési feladatok ellátását tűzi ki célul. A
következő években el kívánjuk érni, hogy az utánpótlás-csapatainkban sportolók száma a legnagyobb létszámmal rendelkezzen. Ezen célok eléréséhez kívánunk
olyan feltételrendszert hozzárendelni, amelyek alapjait a sportfejlesztési programunkban kívánunk elkezdeni és megvalósítani. Reményeink szerint fejlesztési
elképzeléseink elérik céljukat és megvalósulásuk esetén a kerületben és azon túl élő fiatalok nem pusztán egy lehetőségként tekintenek majd a kézilabdázásra a sok
közül, hanem, a lehetőség, a közösség, és az elérendő cél hármasságaként jelenik meg majd előttük az Ferencvárosi Vasutas Sportkör kötelékeihez való tartozás. Ez
a feladat hatalmas kihívás egyrészt az egyesület számára, másrészt a kézilabda sportágnak is, ugyanis napjainkban a fiatalok megnyerése tekintetében a sportnak
számos konkurenciája akad a mindennapokban. Ezért tűztük ki célul az elmúlt időszakban, az egyesület kézilabda utánpótlásának megerősítését. Nagyon fontos az
utánpótlás szempontjából a különböző előkészítő csoportok növelése, hiszen a piramis elv alapján körülbelül 6-8 gyerekből fog egy gyerek felkerülni magasabb
korosztályba. A létszámbővítés és gyarapodás fontos feladat, de csupán részcélként jelenik meg sportfejlesztési programunkban. Ezen korcsoportok négy év
elteltével reményeink szerint az országos bajnokságokban a fejlesztések következtében a legjobb 20 csapat közé kerülhetnek. Fontos feladatunk, hogy a látványsport
támogatása során ne csak a gyermekek, hanem az edzők foglalkoztatottságát is növeljük, ez által munkahelyteremtést is tudjunk támogatni. A létesítményfejlesztés
tekintetében kiemelkedő fontosságú feladat, hogy a működési költséget a beruházások megvalósulásával lehessen csökkenteni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Sportszervezetünk mind szakmailag, mind a források tekintetében szükségesnek tartja, hogy a sportfejlesztési programban megfogalmazottak szerint, a Magyar
Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia teljesítésében megfelelően helyt álljon. Célunk a térség fiataljai számára sportolási
lehetőséget adó, utánpótlás-nevelő bázis kialakítása és fenntartása. Ennek érdekében azonban elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, valamint az eszközpark,
a technikai felszereltség beszerzése. Az eredményes felkészüléshez szükséges infrastruktúra kialakítása során a legfontosabb munkálatok közé tartozik egy új
munkacsarnok építése.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az Ferencvárosi Vasutas Sportkör mind szakmailag, mind pedsportisig a források tekintetében szükségesnek és elengedhetetlennek tartja a sportfejlesztési
programban megfogalmazottak megvalósulását, amely által lehetősége nyílik az egyesületnek a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú
sportágfejlesztési stratégiájában megfogalmazottak teljesítésében való közreműködésre. Olyan utánpótlás-nevelő bázis kialakítása a célunk, amely megfelelő
alternatívát és kitörési pontot, lehetőséget jelent a térség fiataljai számára. Ezáltal növeli a kézilabda sportág tömegbázisát, valamint versenyképességét hozzájárulva
sportági piramis alapjainak kiszélesítéséhez és eredményességi mutatóinak javulásához. A sportfejlesztési program megvalósulása a csapat(ok) mellett dolgozó
szakmai stáb növelését irányozza elő, amely új munkahelyek létrehozását eredményezi. Az egyesület a sportfejlesztési programjában célul tűzte ki, hogy lokális
kézilabda utánpótlás-bázis növelési elképzeléseit egy komplex program keretében kívánja megvalósítani. Sportfejlesztési koncepciónk egyik fontos tétele a
sportlétesítmény-beruházási elképzeléseink megvalósítása. Jelen sportfejlesztési programmal szeretnénk a megkezdeni a folyamatokat és az utánpótlás-nevelési
rendszerünket kívánjuk fejleszteni, tökéletesíteni. Mivel elsődleges és kiemelkedően fontos célunkként jelöltük meg a helyi kézilabda utánpótlás bázis jelentős
növelését, ehhez elengedhetetlen volt az infrastrukturális adottságok és funkciók újragondolása és fejlesztése. Fontos, hogy megtartsuk saját közösségünkben
sportolóinkat, sőt, egyesülethez való csatlakozásra ösztönözzük őket. Mivel potenciális célcsoportunkat gyermekek és fiatalok (fiatal felnőttek) alkotják, fontos hogy
igényeikhez és elvárásaikhoz illeszkedő rendszert és struktúrát alakítsunk ki és működtessünk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az igénybe vehető támogatás segítségével megvalósított sportfejlesztési program eredményei kedvező hatásokat idézhetnek elő a térség fiataljai, illetve a környéken
élők részére, valamint további szükséges változásokat is hozhatnak. Egyik nagyon fontos eredményeként megemlíthető a fiatalok fizikai aktivitásának növelése, amely
magában hordozza az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek részére a tehetségek szélesebb sportolói körből történő megfigyelésének és
kiválasztásának lehetőségét. Ezen felül a program a megfelelő infrastruktúra használatba adásával vonzó alternatívát kínálhat a térség lakóinak az aktív
kikapcsolódásra és sportolásra. Pénzügyi kockázat: a jelen sportfejlesztési programban megfogalmazott célkitűzéseket a társasági adótörvények módosítása áltat
nyújtott kedvezmények elmaradása esetén az egyesület nem tudja csak saját erőből megvalósítani, valamint kockázatként realizálódhat, hogy a térség vállalkozásai a
társasági adójukat más látványcsapat-sportágak fejlesztésére kívánják fordítani. A humán erőforrás (megfelelő szakemberek, képzett alkalmazottak) rendelkezésre
áll, mind a sportfejlesztési program megvalósítására, illetve a működtetésére is, ezért ez a kockázati tényező kismértékben befolyásolja azt. Ezen hatások elérése és
realizálódása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által megfogalmazott stratégiai elveknek megfeleljünk és a sportági célkitűzések
eléréséhez Alapítványunk is hozzájáruljon
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

12 000 000
Ft

12 000 000 Ft

Informatikai eszközök

Videó kamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

Projektor

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Informatikai eszközök

Televízió

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

Nyomtató

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft
12 750 000 Ft

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

Indoklás

Mikrobusz 8+1 fő

Személyszállítási költségek csökkentésére

Videó kamera

A modern mérkőzés és edzéselemzés elképzelhetetlen informatikai eszközök nélkül. Ennek érdekében szeretnénk videó kamerát
beszerezni, mely óriás segítség lenne a mindennapi szakmai munkában

Projektor

Egyesületünk a szigorú TAO pályázat elszámolásának haladéktalanul meg kíván felelni azonban a megnövekedett
adminisztrációs feladatokhoz engedhetetlen munka eszközzé vált a projektor beszerzése. Jelenleg nincs más külső forrásból
származó bevétele a sportszervezetünknek ezért csak a látvány-csapatsport támogatás finanszírozásából tudjuk ezeket
megvásárolni.

Televízió

Egyesületünk a szigorú TAO pályázat elszámolásának haladéktalanul meg kíván felelni azonban a megnövekedett
adminisztrációs feladatokhoz engedhetetlen munka eszközzé vált a televízió beszerzése. Jelenleg nincs más külső forrásból
származó bevétele a sportszervezetünknek ezért csak a látvány-csapatsport támogatás finanszírozásából tudjuk ezeket
megvásárolni.

Nyomtató

Egyesületünk a szigorú TAO pályázat elszámolásának haladéktalanul meg kíván felelni azonban a megnövekedett
adminisztrációs feladatokhoz engedhetetlen munka eszközzé vált a nyomtató beszerzése. Jelenleg nincs más külső forrásból
származó bevétele a sportszervezetünknek ezért csak a látvány-csapatsport támogatás finanszírozásából tudjuk ezeket
megvásárolni.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 842 952 Ft

91 164 Ft

182 329 Ft

9 116 445 Ft

3 907 048 Ft

12 932 329 Ft

13 023 493 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Kézilabdacsarnok tervezési költsége

2017-09-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2018-06-30

U.
f.

É.
k.

2018-06-30

Tervezett beruházási
érték (Ft)

98 753 930 Ft
98 753 930 Ft

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

Kézilabdacsarnok tervezési
költsége

Beruházás címe

1096
Budapest
IX.Telepy utca
17

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

37252

önkormányzati

Sportszervezetünk mind szakmailag, mind a források
tekintetében szükségesnek tartja, hogy a
sportfejlesztési programban megfogalmazottak szerint,
a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú
távú sportágfejlesztési stratégia teljesítésében
megfelelően helyt álljon. Ennek érdekében azonban
elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.Első
lépésként az idei programunkban csarnok építéséhez
szükséges tervezési költségek jóváhagyását
kérelmezzük.

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

68 492 256 Ft

706 106 Ft

1 412 211 Ft

70 610 573 Ft

30 261 674
Ft

100 166 141 Ft

100 872 247 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

2

1

0

U8

5

7

2

U9

7

8

2

U10

2

1

0

U11

0

0

0

U12

0

19

1

U13

0

0

0

U14

0

3

0

serdülő

0

0

0

ifjúsági

0

0

0

16

39

5

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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

Korosztály
U8, U9

Bérleti díj / óra
(Ft)
2 893 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)
4

Hónapok száma az
évadban
9

Igénybevett órák
száma/évad
36

Bérleti díj összesen
(Ft)
104 148 Ft

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

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

Licensz
besz.
foly.

Kód

Technikai vezető

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Magyar Zoltán

EKHO

8

12

105 582 Ft

21 116 Ft

1 520 381 Ft

Edző

1658

Varga Csaba

EKHO

8

12

105 582 Ft

21 116 Ft

1 520 381 Ft

Edző

1192

Kalocsai Gábor

EKHO

8

12

105 582 Ft

21 116 Ft

1 520 381 Ft

Edző

1003

Cseh Zoltán

EKHO

8

12

105 582 Ft

21 116 Ft

1 520 381 Ft

Edző

1327

Magyari Tímea

EKHO

8

12

105 582 Ft

21 116 Ft

1 520 381 Ft

Lauth Gábor

EKHO

8

12

105 582 Ft

21 116 Ft

1 520 381 Ft

Sportmunkatárs

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Magyar Zoltán

1980-06-27

Nem rel.

Nem rel.

U12, U8, U9

Varga Csaba

1976-12-01

C

Nem rel.

U12, U8

Kalocsai Gábor

1968-10-31

C

Nem rel.

U12, U8

Cseh Zoltán

1968-08-08

C

Nem rel.

U8, U9

Magyari Tímea

1974-11-08

C

Nem rel.

U8, U9

Lauth Gábor

1965-05-31

Nem rel.

Nem rel.

U12, U8, U9

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 373 130 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

21 116 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

42 233 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

6 335 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

104 148 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

844 655 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 122 285 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

13 513 902 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

12 125 012 Ft

125 000 Ft

250 000 Ft

12 500 012 Ft

1 388 890 Ft

13 763 902 Ft

13 888 902 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
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

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
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

182 329 Ft

182 329 Ft

91 164 Ft

273 493 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 412 211 Ft

1 412 211 Ft

706 106 Ft

2 118 317 Ft

Utánpótlás-nevelés

250 000 Ft

250 000 Ft

125 000 Ft

375 000 Ft

Összesen

1 844 540 Ft

2 766 810 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködői szerződést kötöttünk egy gazdasági társasággal mely gazdasági társaság a 2017/18-as támogatási időszakban ellátja a
sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a program
megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Közreműködői szerződést kötöttünk egy gazdasági társasággal mely gazdasági társaság a 2017/18-as támogatási időszakban ellátja a
sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a program
megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Utánpótlásnevelés

Közreműködői szerződést kötöttünk egy gazdasági társasággal mely gazdasági társaság a 2017/18-as támogatási időszakban ellátja a
sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a program
megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.
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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, 2018. 05. 17.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Lauth Gábor (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 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 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 a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
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, mely
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 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 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.
g. 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;
16. 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.
17. 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;
18. 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;
19. 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, 2018. 05. 17.
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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 Lauth Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Ferencvárosi Vasutas Sportkör (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Ferencvárosi Vasutas Sportkör (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: tagdíj, szponzoráció

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, 2018. 05. 17.

..........................................................
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 Lauth Gábor (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, 2018. 05. 17.

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 Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2018. 05. 17.

2018-05-17 10:23

Lauth Gábor
elnök
Ferencvárosi Vasutas Sportkör
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:32:47
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:
2017-04-28 16:40:34
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:
2017-04-28 16:40:45
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 16:41:25
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 22:59:58

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:33:09

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 23:00:22
Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 25
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 11:13:13
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-01-12 09:09:44
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:34:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:34:39
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: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:34:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 23:50:11
Feltöltés / Megtekintés

2018-05-17 10:23

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:35:20
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: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:35:36
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 48
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:45:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 23:49:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:46:51
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:47:00
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:47:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-01-22 22:47:19

Kelt: Budapest, 2018. 05. 17.
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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

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

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

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

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

77 335 208 Ft

797 270 Ft

1 594 540 Ft

79 727 018 Ft

34 168 722 Ft

113 098 470
Ft

113 895 740 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 842 952 Ft

91 164 Ft

182 329 Ft

9 116 445 Ft

3 907 048 Ft

12 932 329 Ft

13 023 493 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

68 492 256 Ft

706 106 Ft

1 412 211 Ft

70 610 573 Ft

30 261 674 Ft

100 166 141
Ft

100 872 247 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 125 012 Ft

125 000 Ft

250 000 Ft

12 500 012 Ft

1 388 890 Ft

13 763 902 Ft

13 888 902 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

89 460 220 Ft

922 270 Ft

1 844 540 Ft

92 227 030 Ft

35 557 612 Ft

126 862 372
Ft

127 784 642 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (114 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1493585998.jpg (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2017-04-30 22:59:58) c26913c5f17f5662724740d6fc269517251e0157e23f0df5519414e289c9b8a8
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)
feravs_alairasi_1493390434.pdf (Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2017-04-28 16:40:34) ffc78dfbb788a3ddde047bbb7626bd43e8e98fdea4676e089105193029bbe510
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
indoklas_1493390377.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:37) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
15.sportcsarnokbevetel_1516657631.xlsx (Hiánypótlás, 11 Kb, 2018-01-22 22:47:11)
4f5483543a6c38460458614f7f459a8785b552eb32ba30185596f543a28ee045
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
indoklas_1493390360.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:20) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
11.muszakiutemterv_1516657659.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-01-22 22:47:39) 2b687bd17785bcbfe10d08ce14e7c7ce6c38e513b0196f56b94854528c118a06
11.penzugyiutemterv_1516661378.xlsx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2018-01-22 23:49:38) 1e90aa2f748787a009821ef17a3872dd460ea4724571d1b7ed0188c1cacc4acc
11.savosutemterv_1516661382.xls (Hiánypótlás, 41 Kb, 2018-01-22 23:49:42) 10fc91b26d4206bd7ce2d10a4d13348c4695ce71a62e1086e0f0d90fd2f75fcf
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
indoklas_1493390371.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:31) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
16.kezilabdasportcsarnokigenybe_1516657620.xls (Hiánypótlás, 32 Kb, 2018-01-22 22:47:00)
cf7e0ebbd3ce195d3ab057a33af5f8011796f123a02d67a7aa59a9f7803136e7
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
indoklas_1493390366.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:26) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
14.egyuttmukodesimegallapodasfen_1516657579.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-01-22 22:46:19)
96711677599b0bc057398c4b174a8146dc80a36ce2980a66a12be572306ecef8
14.sportcsarnokkiadasikoltsegek_1516657604.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2018-01-22 22:46:44)
de8891e3603ca10ccfe0f2b6989b0be4f9c8cb5fdc2fd666c4d22a33e6ec4561
14.sportcsarnokmegterulesiszamit_1516657611.xlsx (Hiánypótlás, 14 Kb, 2018-01-22 22:46:51)
4b3ba8d43015a8417aa4b624a40c6610d74d4ff8d5f7fc23c7ef19a5a4cda69d
Egyéb dokumentumok
tervezesfinanszirozasesmegvalosi_1523868930.docx (Kér. kieg. szerk., 22 Kb, 2018-04-16 10:55:30)
05dfeec7d21d1d4b666179205a48e8a1be46164a73ef3ef6f85c3b4ec16254e8
12.szandeknyilatkozatokonero_1523868955.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-04-16 10:55:55)
e444c856ed3e56ea40d1c270bd5c78cca7ab799c2b9563695ac55c616c9e5834
13.szandeknyilatkozatoktao_1523868966.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-04-16 10:56:06)
1a752e171d4597be9c6fdd059161e93a8462f7d1de29aa8860630f507f129d85
a_05_epiteszeti_muszaki_leiras_03_1523869670.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-04-16 11:07:50)
6528fa1cf9d28cd4a98a85621685ea63626dfb0bc812d5ad47b64347de31cc0c
a_09._akm_muleiras_02_1523869674.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-04-16 11:07:54)
38528f1aa92b064f31f60a8de513841c6ff143f1b8b9a3a1b97bfa342cf29dc0
a_e_01m_alagsortelepy_eng_1523869679.pdf (Kér. kieg. szerk., 921 Kb, 2018-04-16 11:07:59)
764ec534fb5e6ccf920f6949d5889f10802f35496bf08e2290b3131e886c90f8
a_e_02m_foldszinttelepy_eng_1523869688.pdf (Kér. kieg. szerk., 1010 Kb, 2018-04-16 11:08:08)
82403b5c3a129ead11f2d6caa6ea0b72fef78d639c5901eb6ecec0824a2d1ff4
a_e_03m_i._emelettelepy_eng_1523869693.pdf (Kér. kieg. szerk., 933 Kb, 2018-04-16 11:08:13)
ada12879ab34ec9b341efebc6be57b1274e6d666a9927eca1a247143a1d66c78
a_e_04m_ii._emelettelepy_eng_1523869918.pdf (Kér. kieg. szerk., 879 Kb, 2018-04-16 11:11:58)
10994eb00897e4b511468bc974e27e5b98b3e71a9098ecb26071398d6341c079
a_e_05m_hossztmetszettelepy_eng_1523869921.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-04-16 11:12:01)
01a20a9a1ff0274ae4ad0c4ad48c316e13d49e4e68c43e01149141a08141decd
a_e_06m_keresztmetszet_atjaroval_ki_1523869926.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-04-16 11:12:06)
aa007db90cd4e417bbdea8f62a2a554bc2fefb82b9beff098cee3fe6de5b3d01
a_e_07m_udvari_homlokzat_elocsarnok_1523869939.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-04-16 11:12:19)
a595ddc98101e77e070125c6f17a522af3e0a10cfcc220640a3c27c0bb5f5e21
a_e_08m_telepy_utcai_homlokzattelep_1523869949.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-04-16 11:12:29)
b64d02cb63e668056b870fc81460a541af39e0ff22bc8ab92ccde947ad74983a
a_e_09m_erno_utcai_homlokzattelepy__1523869955.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-04-16 11:12:35)
72c8ef4a07df7bef3732e3f4b8d9c6c97aa5b2fe5d95e2457e8257414811c83c
a_e001m_tervezett_allapot_helyszinr_1523869960.pdf (Kér. kieg. szerk., 1023 Kb, 2018-04-16 11:12:40)
dda17642e035403f7d08e0d5babcf8bb3dfa0a1032516bdbe43727e286731e03
2.versenyigazolasfvsk_1516656801.pdf (Hiánypótlás, 220 Kb, 2018-01-22 22:33:21)
75202118009894783d06ddd3a72951e69ebe120259cdae8fb285d2d69609eb70
a_liftterv_telepy_1523869964.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-04-16 11:12:44) e22848a9be982265a6f720b651dad4c6a975304e44dbc81dff0931d5b9aa29ef
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5.izotonias_1516656807.docx (Hiánypótlás, 17 Kb, 2018-01-22 22:33:27) e4c5d9e1b6981de80810d7d6de511ff6d7587e03c61300140b216d3122f6c47a
a_m001_meglevo_allapot_helyszinrajz_1523869968.pdf (Kér. kieg. szerk., 817 Kb, 2018-04-16 11:12:48)
d96710b8f3aaaf0443399740b70d4e82a4795ad389c7089f9ceed21fb4fb1372
6.sportcsarnokberletiszerzodes_1516656815.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-01-22 22:33:35)
025a65573b00eef2d6ce465d4151f27daf499231bd578dc3f7264fdc4bff3189
a_statika_mod_bp__ix__telepy_u__17-_1523869982.pdf (Kér. kieg. szerk., 963 Kb, 2018-04-16 11:13:02)
ca0994f2ffb448436446a0ad213698dd93a10e276413bdc40babb0d3fc241ed2
7.megbizasiszerzodessportmunkata_1516656823.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-01-22 22:33:43)
ba252fb8649e36e7fa0e9b4e5825c9e8024d263cc81c8864c03f33f6c2db7a13
erdemi_dontes6epeng_1523869989.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-04-16 11:13:09)
e3f94c97a1becbfc171f5d0f7252e8b4b94091289861fe5b554cd867657971e7
hatarozat_jogerqre_emelese2_1523869993.pdf (Kér. kieg. szerk., 1007 Kb, 2018-04-16 11:13:13)
9c893a79fcff1e1c5b24c05e53ec052b1a8e9bf1c31ed4e8709fd2936dbdf0ff
versenyigazolasfvsk_1515678712.pdf (Hiánypótlás, 220 Kb, 2018-01-11 14:51:52)
75202118009894783d06ddd3a72951e69ebe120259cdae8fb285d2d69609eb70
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493586014.jpg (Szerkesztés alatt, 561 Kb, 2017-04-30 23:00:14)
68c34bee065e7529836cb93300400d3edf87bc928230bb98de49895e4f5421b2
emminyilatkozat_1515144556.pdf (Hiánypótlás, 225 Kb, 2018-01-05 10:29:16) 459348105c621fe028566daec44050763f71a98a42ee37ead3d6710a2a4c68e3
3.emminyilatkozat_1516656789.pdf (Hiánypótlás, 225 Kb, 2018-01-22 22:33:09) 541bc398e186029229f1d1e8b1d2ec867cdb4164c4b30b091d25e47b4bbb8192
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
1_ferencvarosi_vasutas_sportkor_198_1493328005.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-27 23:20:05)
6b0394662a6ee588e03672373d1e5d730b1d6f6a83fffc385729b9a28fee818c
1.cegkivonat_1516656767.pdf (Hiánypótlás, 257 Kb, 2018-01-22 22:32:47) 79bdb98dd79677bc61387a77748e9be1c357396566a6a910b4e9fcbee05b428e
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bef.igazolas_1493390485.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-04-28 16:41:25) bc8c823c2211db0bc0f309793f0088390175a029e1f9aec18a22985358736e21
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
indoklas_1493390385.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:45) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
17.vagyonkezelesinyilatkozat_1516657639.pdf (Hiánypótlás, 129 Kb, 2018-01-22 22:47:19)
56393bb1b6927af2350351acc9345382002ba4dc2ee1dc6d8db4839b0f9924d1
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_ferencvarosi_vasutas_sportkor_198_1493390445.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-28 16:40:45)
6b0394662a6ee588e03672373d1e5d730b1d6f6a83fffc385729b9a28fee818c
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat_1493586022.jpg (Szerkesztés alatt, 718 Kb, 2017-04-30 23:00:22) 9261811a98f7da2accc30bda52914a4bece8e82315463142c85f1da1dc74449c
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
indoklas_1493390340.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:00) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
9.epitesiengedely_1516656920.pdf (Hiánypótlás, 1007 Kb, 2018-01-22 22:35:20) 9c893a79fcff1e1c5b24c05e53ec052b1a8e9bf1c31ed4e8709fd2936dbdf0ff
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
fervas_tulajdonosi_testuleti_hataro_1493390292.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 16:38:12)
dbe7148c5efab56c6b0647ac8d8c96a93ae5f7da3da9b57ac713cfebddfc1897
9.epitesiengedely_1516656905.pdf (Hiánypótlás, 1007 Kb, 2018-01-22 22:35:05) 9c893a79fcff1e1c5b24c05e53ec052b1a8e9bf1c31ed4e8709fd2936dbdf0ff
tul.hozzajarulonyilatkozat_1516661411.pdf (Hiánypótlás, 322 Kb, 2018-01-22 23:50:11)
34a1b475a2c7ebd628115900e7cdcd82537c0b8ef9c47ab2bc6690eb70189845
fervas_tulajdonosi__1493390288.pdf (Szerkesztés alatt, 514 Kb, 2017-04-28 16:38:08)
e7d8360affad4122b0306171e3e93f5fdbfe50bd99f9c7029a32a0562d119dc2
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
indoklas_1493390311.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:38:31) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
tul.hozzajarulonyilatkozat_1516656879.pdf (Hiánypótlás, 322 Kb, 2018-01-22 22:34:39)
34a1b475a2c7ebd628115900e7cdcd82537c0b8ef9c47ab2bc6690eb70189845
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
indoklas_1493390332.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:38:52) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
8.tulajdilap_1516656889.pdf (Hiánypótlás, 193 Kb, 2018-01-22 22:34:49) a91d9025fde8ddb060fbadb1523965bdf6108b55e4adceb5e2bd0b539e7f6a9c
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
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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
indoklas_1493390305.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:38:25) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
tul.hozzajarulonyilatkozat_1516656857.pdf (Hiánypótlás, 322 Kb, 2018-01-22 22:34:17)
34a1b475a2c7ebd628115900e7cdcd82537c0b8ef9c47ab2bc6690eb70189845
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
indoklas_1493390348.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:08) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
10.koltsegvetes_1516656936.xlsx (Hiánypótlás, 21 Kb, 2018-01-22 22:35:36) 1ace172bb27ed4dd5e88e22c6aa0dea310db44fbb2b6117f225c8e06ceff61c1
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
indoklas_1493390354.docx (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-04-28 16:39:14) 348d43f4e0e72d0aa2c0e1cdc864e6191e7526f43b05f077d060a9241e127c5a
a01cimlap_1516656950.pdf (Hiánypótlás, 523 Kb, 2018-01-22 22:35:50) 0e8c11ebbda121d365205bb980413bf6b2c1e4f222228244c6fa5fa7b23eb171
a02alairolapsk-s_1516656957.pdf (Hiánypótlás, 242 Kb, 2018-01-22 22:35:57) 9935a71f557d8255c7ff0dbd44a59d4962e7b9f8791540056145548ac79f10c9
a03tartalomjegyzek_1516656963.pdf (Hiánypótlás, 266 Kb, 2018-01-22 22:36:03) 4cf37560618f9cd9e87921606787d88101a79fe7e283dcb7c43dc73d99723e3c
a05epiteszetimuszakileiras03_1516657008.pdf (Hiánypótlás, 491 Kb, 2018-01-22 22:36:48)
df3a33d0f51bc88c3b49fef944c2ded97da3d52c4eee5b7f4346c35a24cafc0f
a06helyiseglista_1516657014.pdf (Hiánypótlás, 489 Kb, 2018-01-22 22:36:54) a0c32cccf684c4553ec891cf7175fae72e045d557c8c9f7cfa7983d667950840
a07.epitmenyertekszamitas_1516657024.pdf (Hiánypótlás, 259 Kb, 2018-01-22 22:37:04)
0ce1d718bca40fc0b3962adce44db1e9fd14e90927b92cdb2ad8cbe194f382e2
a08.jogszabalybanidomtervepma_1516657029.pdf (Hiánypótlás, 684 Kb, 2018-01-22 22:37:09)
276387e5c984fa353e62396714d703c4ca298f921b81dd05527767b2489bf5a4
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