
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve  JSMA

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:
Közhasznú alapítvány

Gazdálkodási formakód  569

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18136610-1-41

Bankszámlaszám  10300002-10439499-49020017

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1037  Város  Budapest

Közterület neve  Máramaros  Közterület jellege  köz

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1116  Város  Budapest

Közterület neve  Hauszmann Alajos  Közterület jellege  utca

Házszám  5  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 512 96 58  Fax  +36 30 512 96 58

Honlap  www.jsma.hu  E-mail cím  toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szegő Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Képviselő

Mobiltelefonszám  +36 30 512 97 20  E-mail cím  toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth-Császár Gábor +36 30 512 97 20 toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Gabányi László Sporttelep XI. kerületi Önkormányzat Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 96 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2012-02-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-02-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2012-02-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 5,1 MFt 5,76 MFt 9,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,8 MFt 6,2 MFt 6,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 128 MFt 140 MFt 190 MFt

Egyéb támogatás 4,2 MFt 5,1 MFt 5,4 MFt

Összesen 144,1 MFt 157,06 MFt 217 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 4,52 MFt 7,46 MFt 7,59 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,859 MFt 5,823 MFt 5,9 MFt

Összesen 8,379 MFt 13,283 MFt 15,49 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,3 MFt 0,4 MFt 0,5 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 Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

48 146 534 Ft 962 931 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

157 868 321 Ft 3 157 366 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 849 949 Ft 36 999 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány -mint társadalmi szervezet- célja, hogy az egészséges életmód fenntartása mellett, megteremtse annak sport-
infrastruktúrális lehetőségét is. A célcsoportról elmondható, hogy közéjük tartozik minden kosárlabda sportot kedvelő, és aktívan űző személy, aki egy felújított, 21.
századnak megfelelő környezetben kívánja kedvenc sportját űzni. A több éve elkezdődött, és a mai nap is tartó feljesztéseknek is köszönhetően hatalmas ütemben
növekszik a sportolók száma, miközben a létesítmény üzemeltetési, és fenntartási költségei egyre csökkennek. Alapítványunk fontosnak tartja az egészséges életmód
elsajátítását minél szélesebb körben. 

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

A kosárlabda mint látványcsapatsport egyre nagyobb teret hódít meg magának. A Gabányi László Sportcsarnok a hét hét napján kínál lehetőséget a kosárlabdát
szervezett körökben gyakorolni óhajtók számára. Remek elhelyezkedésének, és egyre szebb- és igényesebb megjelenésének köszönhetően,egyre többen óhajtanak
a csarnokban kosárlabdázni. A megnövekedett létszám, új igényeket is követel az ingatlantól. A 2016/2017-es program első feljesztéseként 3 darab kisebb mobil
lelátó kerül elhelyezésre, hogy a megnövekedett szurkolói létszámnak is meg tudjunk felelni. A hátsó parkoló kialakítása nélkülözhetetlen a rendezvényekre látogatók
megfelelő elhelyezésére. Ahhoz, hogy a vendégszurkolók is akadálymentesen közelíthessék meg az objektumot, egy új bejárat megnyitására van szükség. A tavalyi
év programjának folytatásaként tovább újul az Őrmezei Általános Iskola tornaterme: az öltözők, és a terem gépészetének korszerűsítése a cél. A megnövekedett
sportolói létszám miatt, célunk egy új emelet ráépítése a sporcsarnokra, melyben öltözők mellett, az egyesületeket irodák, és videózásra, megbeszélésekre alkalmas
konferencia terem is kialakításra kerülne. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama: 2016.07.01-2016.06.30. A fejlesztések, az alábbi ütemezésben valósulnak meg: - Mobil lelátók kialakítása, -Hátsó ajtó, és parkoló kialakítása,-
Őrmezei Általános Iskola felújítása,-Emelet ráépítés. Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek a szezon menetrendjéhez igazodva, folyamatosan merülnek fel. 

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 program elemei összhangban vannak a Magyar Kosárlabda Szövetség stratégiai céljaival, hiszen mindkét fél alapvető célja a sportág népszerűsítése. Fontos hogy
megtaláljuk a sportolni vágyó-, és akaró közönséget. Fontos, hogy egyre több gyermeket csábítson el a sportág magának, hogy megfelelő utánpótlás bázis
alakulhasson ki. A program szoros összefüggésben áll az elmúlt négy év programjával. 

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

Társadalmi szempontből kiemelkedő, hogy egyre többen választják az aktív szabadidős elfoglaltságot! Hosszú távon ez pozitív hatást eredményez. Az
egészségesebb életmód, egészségesebb közérzetet generál. Azok akik csapatokba bekerülnek, közösségeket alakíthatnak ki, megfelelő kommunikációs
csatornákkal. Fontos, hogy a lehető legszélesebb célcsoport kerüljön be a hosszú távú tervekbe, és az is, hogy minden osztály képviseltethesse magát, a
gyermekektől kezdve, az idősebb korosztályig. Gazdasági hatáskénk kiemelkedő az az anyagi forrás, melyet jelen pályázat nyújt. A program sikerességén az
egyesületeken, társaságokon kívül, a sportszergyártók is profitálhatnak, az egyre nagyobb sportszer kereslet miatt. Az egyesületi bevételek is egyenes arányban kell
hogy nőjjenek a nagyobb létszámmal egyenes arányban.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 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

2016/17 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2016/17 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEB Emeletráépítés 2016-07-01 2017-06-30 2017-06-30 220 790 123 Ft

TEF Mobil lelátó+plexi fal 2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 16 028 746 Ft

TEF Hátsó ajtó+előtető 2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 3 699 835 Ft

TEF Őrmezei Általánis Iskola tornaterem 2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 36 010 729 Ft

TEF Parkoló 2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 11 597 056 Ft

288 126 489 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Emeletráépítés 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 lásd mellékletek

Mobil lelátó+plexi fal 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 lásd mellékletek

Hátsó ajtó+előtető 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 lásd mellékletek

Őrmezei Általánis Iskola
tornaterem

1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 lásd mellékletek

Parkoló 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 lásd mellékletek

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2016/17 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. 46 702 137 Ft 481 465 Ft 962 931 Ft 48 146 534 Ft 20 634 229
Ft

68 299 297 Ft 68 780 762 Ft
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2016/17 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)

Utóf. 153 132 271 Ft 1 578 683 Ft 3 157 366 Ft 157 868 321 Ft 67 657 852
Ft

223 947 489 Ft 225 526 172 Ft

be/SFP-07139/2016/MKOSZ

2016-05-02 13:50 8 / 24



Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 20 0 1 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 20 0 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 900 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 950 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 2 000 000 Ft

2016/17 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)

1 794 450 Ft 18 499 Ft 36 999 Ft 1 849 949 Ft 205 550 Ft 2 036 999 Ft 2 055 498 Ft
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Általános Képzés

2016/17 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

2016/17 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

be/SFP-07139/2016/MKOSZ

2016-05-02 13:50 11 / 24



Szakképzés

2016/17 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

2016/17 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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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

be/SFP-07139/2016/MKOSZ

2016-05-02 13:50 13 / 24



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 (ingatlan) 962 931 Ft 962 931 Ft 481 465 Ft 1 444 396 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 3 157 366 Ft 3 157 366 Ft 1 578 683 Ft 4 736 049 Ft

Utánpótlás-nevelés 36 999 Ft 36 999 Ft 18 499 Ft 55 498 Ft

Összesen 6 235 944 Ft  6 235 944 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokukmentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A közreműködő feladata
a megvalósítás során az eseteleges hiánypótlások benyújtása, kapcsolattartás a jóváhagyó és ellenőrző szervezettel. A közreműködő elkészíti
a negyedéves előrehaladási jelentéseket. A közreműködő a támogatási igazolások iránti kérelmeket benyújtja, a támogatásokkal való
elszámolásokat határidőre elkészíti.

Tárgyi
utófinanszírozott

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokukmentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A közreműködő feladata
a megvalósítás során az eseteleges hiánypótlások benyújtása, kapcsolattartás a jóváhagyó és ellenőrző szervezettel. A közreműködő elkészíti
a negyedéves előrehaladási jelentéseket. A közreműködő a támogatási igazolások iránti kérelmeket benyújtja, a támogatásokkal való
elszámolásokat határidőre elkészíti.

Utánpótlás-
nevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokukmentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A közreműködő feladata
a megvalósítás során az eseteleges hiánypótlások benyújtása, kapcsolattartás a jóváhagyó és ellenőrző szervezettel. A közreműködő elkészíti
a negyedéves előrehaladási jelentéseket. A közreműködő a támogatási igazolások iránti kérelmeket benyújtja, a támogatásokkal való
elszámolásokat határidőre elkészíti.
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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, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szegő 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. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából 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.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. 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, 2016. 05. 02.

be/SFP-07139/2016/MKOSZ

2016-05-02 13:50 16 / 24



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:47:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:56:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:52:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:53:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 27
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:16:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:53:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:54:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 14:59:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 14:28:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 14:28:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:02:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 14:07:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:08:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 15:09:28

Mellékletek

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

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

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

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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)

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

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 14:04:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 14:01:21

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2016. 05. 02.
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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 1 1 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

Közre-
működői

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 199 834 409 Ft 2 060 149 Ft 4 120 297 Ft 206 014 854 Ft 88 292 080 Ft 292 246 786
Ft

294 306 935 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

46 702 137 Ft 481 465 Ft 962 931 Ft 48 146 534 Ft 20 634 229 Ft 68 299 297 Ft 68 780 762 Ft

- ebből utófinanszírozott 153 132 271 Ft 1 578 683 Ft 3 157 366 Ft 157 868 321 Ft 67 657 852 Ft 223 947 489
Ft

225 526 172 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 794 450 Ft 18 499 Ft 36 999 Ft 1 849 949 Ft 205 550 Ft 2 036 999 Ft 2 055 498 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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 201 628 859 Ft 2 078 648 Ft 4 157 296 Ft 207 864 803 Ft 88 497 630 Ft 294 283 785
Ft

296 362 433 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (62 darab)

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

szegopeteralairasicimpeldany_1461761794.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-04-27 14:56:34)
eca91deef29faf39e3157c7552288ba1cdc096556c712cd3d026f2d634715083

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

2016.04.26ormezeialtalanosiskola_1461844881.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2016-04-28 14:01:21)
de4842a6080c4abe756d6e531b1015acaf6bc6cade87c94b060ec751ebbd5f52

gabanyisportcsarnokbevetelikalku_1461762587.pdf (Szerkesztés alatt, 632 Kb, 2016-04-27 15:09:47)
646632142d637684b77a47503bc53696a626665ae60f0bf9776eb1b90418ff74

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

gabanyisportcsarnokfinanszirozasi_1461762482.pdf (Szerkesztés alatt, 728 Kb, 2016-04-27 15:08:02)
a646f7368fecd1fef0cf93c0715e354fc1830720df4bcfd36747e416805722fe

2016.04.26ormezeialtalanosiskola_1461762505.pdf (Szerkesztés alatt, 722 Kb, 2016-04-27 15:08:25)
95581307877458ba205ef7814c30bcb1ef76c6b4f8d3606aa350bcc67930aadc

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

2016gabanyisportcsarnokuzemeltet_1461845071.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-04-28 14:04:31)
665e214032d7b3d3fe0e8e06bcc4b1bf7467995775b8a03f72e746d33ae44d66

2016.04.26.ormezeialtalanosiskol_1461762633.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2016-04-27 15:10:33)
df2d767d2897ed29bc596751c574a8af98465d0b3fb1293d01cd9ea4ea7d465b

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

2016.04.26ormezeialtalanosiskola_1461762553.pdf (Szerkesztés alatt, 722 Kb, 2016-04-27 15:09:13)
95581307877458ba205ef7814c30bcb1ef76c6b4f8d3606aa350bcc67930aadc

gabanyisportcsarnokfinanszirozasi_1461762568.pdf (Szerkesztés alatt, 728 Kb, 2016-04-27 15:09:28)
a646f7368fecd1fef0cf93c0715e354fc1830720df4bcfd36747e416805722fe

Egyéb dokumentumok

energetika_1461762742.pdf (Szerkesztés alatt, 816 Kb, 2016-04-27 15:12:22) d91bbf2ed42d1b8ccf6e2fde06bb6b863f5f1370bb2629b0dd5c60bfab5b679f

epitmenyertekszamitas_1461762748.pdf (Szerkesztés alatt, 506 Kb, 2016-04-27 15:12:28)
1564559a07ff2d624217878ad638d3dd599923b9d979d8b7517d7d637d25abe6

gabanyisportkozpontmodengtervs_1461762802.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Mb, 2016-04-27 15:13:22)
5662caf751fa707355b866d9e8e9fe0272cd47b36d22087160e264df649d4029

helyisegjegyzekmeglevo_1461762820.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 15:13:40)
1936844063e3f1f6b09004e3b4f9dbc4f690af2a973a47677348ea3a0633a669

helyisegjegyzektervezett_1461762828.pdf (Szerkesztés alatt, 506 Kb, 2016-04-27 15:13:48)
99f51533472d539d0066ad249432bad148438e2713e396556b2c9baeefd8619e

helyszinrajztajekoztato_1461762840.pdf (Szerkesztés alatt, 783 Kb, 2016-04-27 15:14:00)
10ed2c40b493c7af5bf1bf2e2eccfc5f56ef7561e6e30264eb67d24237078cb8

helyszinrajztajekoztato_2_1461762851.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-27 15:14:11)
d4c90bd6035064b2058085d4029cae16aaaa97d91cfcf149b1a2e1fcea6ccf04

oltozoepulethomlokzataitajekozta_1461762867.pdf (Szerkesztés alatt, 846 Kb, 2016-04-27 15:14:27)
176d385e2e0977eede143b901b2fc20eb5987fd1a54d4f0412f2825f198ef6f1

parkolomerleg_1461762876.pdf (Szerkesztés alatt, 509 Kb, 2016-04-27 15:14:36) fd3fa619ce6c250bb960e09ba82005df89f245a9d3c896f44196f9461cdd7577

statisztikaiadatlap_1461762884.pdf (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2016-04-27 15:14:44) 066d47f73f99c9f402fa2929e8c09ead59d72ed0edfc470355f03a35a46b6c85

telepuleskepivelemeny_1461762895.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 15:14:55)
b90d417c5f33ff366abdc8f6776862ffa902341361dfe4896a49c1f96f545c7a

tuzvedelmimuszakileiras_1461762907.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-27 15:15:07)
36b4ae230dda9d308a56e98c7855a1f13eb778902eca05362764f7d94b721115

v-01oltozoepuletfoldszintialapr_1461762914.pdf (Szerkesztés alatt, 752 Kb, 2016-04-27 15:15:14)
9164ec661c116c9607c021907d1f17e5fe9df0bd7e4faaafe5da2c289d465990

v-02oltozoepuleti.emeletmeglev_1461762920.pdf (Szerkesztés alatt, 971 Kb, 2016-04-27 15:15:20)
96d386817c77f24386dddc93d86323525e9b0b84700f54e0f0a88405862ef968

v-03oltozoepuletmetszetei-megl_1461762926.pdf (Szerkesztés alatt, 601 Kb, 2016-04-27 15:15:26)
271d9d5ddc47476ef61f3bdba7781beaf8cfec6c2d8e4a4812210b1236aa92f9

v-04oltozoepulethomlokzatai-m_1461762932.pdf (Szerkesztés alatt, 689 Kb, 2016-04-27 15:15:32)
16d4412cf9aeca5085f423267cd3269edfb9365166d6abee7a99fcb7d39cae37

v-05oltozoepuletfoldszintialapr_1461762938.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 15:15:38)
87e42860ca1241700e584ed08f091bb1d3b440398d0c840d7449593ead416da0

v-06oltozoepuleti.emeletalapraj_1461762943.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-27 15:15:43)
4ca257b12f5d8deffaf2bc75aafc029aa951800e46b7c26541c3bcbf95e7f4c9

v-07oltozoepulettervezettemelet_1461762949.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-27 15:15:49)
558927ad8f3fad931c883c6e9b393fe5fb1014a693b41ba23236dabd34d3f95d

v-08oltozoepuletmetszetei-terv_1461762955.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 15:15:55)
b83318760ea705e06fa07561a3d1d99cfb40c5e2d08f141d65f48752d4ff070d

v-09oltozoepulethomlokzatai-te_1461762961.pdf (Szerkesztés alatt, 862 Kb, 2016-04-27 15:16:01)
4ce04f97d294beaef9bb80653bf6618c07a6b5ed22f06b7843dd158c244f42d8
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v-10budoepuletdelieskeletihom_1461762967.pdf (Szerkesztés alatt, 752 Kb, 2016-04-27 15:16:07)
dd2dbda8be27ce7720e89ebf6b11b1bc06fd0a36d91200a210f8f38d581169af

v-11parkolomerleg_1461762973.pdf (Szerkesztés alatt, 625 Kb, 2016-04-27 15:16:13)
c755c2d343842b5c6bfbed2ca2a246aa866acf336e897839b812d47508871248

v-12ettermiszarnyhomlokzatokmeg_1461762981.pdf (Szerkesztés alatt, 703 Kb, 2016-04-27 15:16:21)
7e27ac0282f1db6f7c441814994895ac3016f46bef891034268536aeb627f999

v-13szintteruletiidomterv_1461762986.pdf (Szerkesztés alatt, 596 Kb, 2016-04-27 15:16:26)
43f83025b42b7edd3db51b237982c691149afe360e1f9c138fef635b1c0fedad

v-14beepitettsegidomterv_1461762992.pdf (Szerkesztés alatt, 662 Kb, 2016-04-27 15:16:32)
e83b4b70e51dec7c531bfbadbf3566cc74c85d7545cfae0efff3334b9400f0da

v-15epitmenymagassagidomterv_1461762998.pdf (Szerkesztés alatt, 680 Kb, 2016-04-27 15:16:38)
e1017da00d6d7a554b552d0fce3f58ae247245c9ad5b459fa67aac673624d14c

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

fovarositorvenyszekikivonat_1461761244.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2016-04-27 14:47:24)
4661bec127c81fee07e3737a5ae882c1b616fbb2359832595f1fa7f33fe3b35a

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

mkosztargyieszkozigazgatasidij_1461761577.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-27 14:52:57)
bf44d07b1cc73a3c0a8f320d9085a81d003fd55b9bff9ce4d04b83e6ca0ed7af

mkoszupigazgatasidijszamlatorte_1461761581.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2016-04-27 14:53:01)
801e297843c926d62e3c4c7417e870d24201c36f39020655f0eebb34bb747bc3

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

koztartozasmentesigazolas_1461761556.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-04-27 14:52:36)
f2c9d9a2dec5b5e24ad0aea48b4227bd808bbf619fbd199cbf5e8fa95c6a373c

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hatosagiallasfoglalasgabanyispor_1461846496.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-28 14:28:16)
6a9e4c900971ec2342a4a8fabbef7cac3bed9a6a920cf75d3201ce09d0ba051e

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

hatosagiallasfoglalasgabanyispor_1461846487.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-28 14:28:07)
6a9e4c900971ec2342a4a8fabbef7cac3bed9a6a920cf75d3201ce09d0ba051e

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

strtategiaiegyuttmukodesimegallap_1461761643.pdf (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2016-04-27 14:54:03)
386c4106f1a9bdba6495039b139756962e6dfb459c2fbd70156861b0dd5a5444

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

tulajdonilapgabanyicsarnok_1461761664.pdf (Szerkesztés alatt, 705 Kb, 2016-04-27 14:54:24)
63f4cdc7faf90fac246b02194eae172ee742b5b756272f1a124d1dd1519b1442

tulajdonilapormezeialtalanosisk_1461761671.pdf (Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2016-04-27 14:54:31)
f4bdc638e902cb87fa67798555f76f787f4de12d31a2ac808715c57b0d3e22e0

terkepmasolatgabanyisportcsarnok_1461761940.pdf (Szerkesztés alatt, 422 Kb, 2016-04-27 14:59:00)
ac43f0e1e2dc6cc81b56912de096b0a38182fd10de43b832d285c750712249ac

terkepmasolatormezeialtalanosisk_1461761947.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2016-04-27 14:59:07)
ad7c1b688e4b92302d89a8a12ca0986a75d77b5aa4a820d61a89a2d0f11a4e50

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

kivonathozzajarulashoz_1461761604.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-04-27 14:53:24)
acba8f0e615cfde696c2758eb6487990a00005fd858a02b12e32be4269f2c494

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

emeletraepiteskoltsegvetes_1461761985.pdf (Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2016-04-27 14:59:45)
4243f1e8866d765efeeb423ef75e6eeb21a8ee89974fdbf2e1f07355fe0b3bc9

hauszmannalajosutca5.gabanyisp_1461762004.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-27 15:00:04)
062ed23ac986e3e0cb34be944b8a7b655d580f85e6e12f783df28c7d5e06d950

gabanyisportcsarnokhatsonyilasza_1461762034.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-04-27 15:00:34)
ef404727092f372f2bdda5341a251265ef40b93964626841170a64c55b7ee0c0

gabanyisportcsarnokmobillelatoe_1461762059.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-04-27 15:00:59)
50596020ec014c952722723f377afe73c5a84a4313ae813f70e27224516c1b22

2016.04.26.ormezeiiskolaoltozok_1461762160.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2016-04-27 15:02:40)
5b9d9bb7becaf1e77f853de9a305d62092b410df6dd7366da4c6308475304241

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

jatszvasportolvamegeloznialapit_1461845224.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-28 14:07:04)
9cbbf54c9f3486ccfd7c768515402d06cf06bc548954322589feef9a5eaf62f7

2016.04.26.ormezeialtalanosiskola_1461762181.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2016-04-27 15:03:01)

be/SFP-07139/2016/MKOSZ

2016-05-02 13:50 23 / 24



e6a6349f4b1577243255eae7e0410833bf5e0de5516b9377a4e577691523d90d

muszaki_leiras-parkolo1muszakil_1461762291.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-27 15:04:51)
8da93b49bfabe356bdccc62800c319687e45cda6a7eae4272c711cec8b1c5c34

gabanyisportcsarnokhatsonyilasza_1461762309.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-04-27 15:05:09)
ef404727092f372f2bdda5341a251265ef40b93964626841170a64c55b7ee0c0

gabanyisportcsarnokmobillelatoe_1461762322.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2016-04-27 15:05:22)
50596020ec014c952722723f377afe73c5a84a4313ae813f70e27224516c1b22

epiteszmuszakileiras_1461762360.pdf (Szerkesztés alatt, 569 Kb, 2016-04-27 15:06:00)
f7251d7d0cfa4ba1fa31690fa422c4bbe8994cd6baf4e78232f9f664b9f69792

gepeszetimuszakileiras_1461762378.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-27 15:06:18)
080d1ed3e10264495b01edd951499b85f5229abf940d0226d28f10daeb7d3683

gabanyielekrtomossagmuleiras_1461762385.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 15:06:25)
fbf2a01ffc93cbdb2cdf119296454c52d9e178bd2ede9a96854f5b4575eee327

tuzvedelmimuszakileiras_1461762404.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-27 15:06:44)
36b4ae230dda9d308a56e98c7855a1f13eb778902eca05362764f7d94b721115
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