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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Tatai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

TSE

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

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18611320-1-11

Bankszámlaszám

10918001-00000105-06330035

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Céges támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Céges támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2890

Város

Tata

Közterület neve

Móricz Zs.

Közterület jellege

út

Házszám

26/a

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2890

Város

Tata

Közterület neve

Móricz Zs.

Közterület jellege

út

Házszám

26/a

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 672 45 90

Fax

0

Honlap

www.tataise.hu

E-mail cím

tataisportegyesulet@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szabó Judit

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnők, szakmai vezető, edző

Mobiltelefonszám

+36 70 672 45 90
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E-mail cím

szabojudit1822@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kiss Antal

+36 70 672 45 95

hemkiss@gmail.com

Monos Viktor Zoltánné

+36 70 672 46 01

gabriella.kostyal@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

Vaszary János Ált. Isk.

Tatabányai
Tankerületi Központ

Tatabányai Tankerületi Központ

10

Felk. és
versenyeztetés

Kőkúti Általános Iskola

Tatabányai
Tankerületi Központ

Tatabányai Tankerületi Központ

5

Felkészülés

TAC terem

Tatai Atlétikai Club

Tatai Atlétikai Club

2

Felkészülés

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium

Magyar Állam

Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium

9

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-12-12
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2000-12-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2017-12-20 15:47
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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

83,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,7 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

35 MFt

213 MFt

210 MFt

Egyéb támogatás

3,5 MFt

78 MFt

84,4 MFt

Összesen

122,7 MFt

292 MFt

295,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,7 MFt

2,6 MFt

2,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

36 MFt

36 MFt

36 MFt

Anyagköltség

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,5 MFt

2 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Összesen

41,7 MFt

43,1 MFt

43,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

17 MFt

18 MFt

23 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

3 767 301 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

13 957 704 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

96 535 396 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

44 796 860 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

24 110 455 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 055 752 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2017-12-20 15:47
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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
A Tatai Sportegyesület 2000 óta foglalkozik a kosárlabda sport oktatásásával, népszerűsítésével. Létszáma egyre nő,csapatai bővülnek. Fiú lány vonalon egyaránt
képezünk játékosokat, akik több versenyrendszerben is megmérettetik magukat. Jelenleg 3 rendszerben versenyeznek sportolóink: A Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége által rendezett, a Pest Megyei Kosárlabdázók Szövetsége által rendezett és a Komárom-Esztergom Megyei Kosárlabda Szövetség által
rendezett versenyrendszerekben. Legmagasabb szint részünkre az Amatőr Női Bajnokság, ahol egy csapattal versenyzünk. Sajnos az edzéslehetőségeink nagyon
korlátozottak, csapataink közül csak 3 csapat tud heti 3 alkalommal edzeni. Ezért a jelenleg folyamatban lévő csarnoképítésünk befejezésétől várunk megoldást erre
a kérdésre. Az önerő megszerzése végett több ütemben kellett elkészítenünk koncepciónkat. Egyesületünk létszáma 110 fő. Csapataink száma 10. Edzőink száma 8.
Önkéntes segítőnk 32 fő. Városunkban a kézilabda és a foci kiszélesedése miatt a teremlehetőségeink tovább csökkentek. Így sajnos már nemcsak összevont
korosztályokkal edzünk, hanem rákényszerülünk arra, hogy más városban béreljünk termet és ott tartsunk edzéseket, a helyszínre szállítva versenyzőinket. Ilyen
csapatunk a serdülő fiú ahol 14 gyermeket szállítunk szülői segítséggel Szomódra, ahol hétfőnként 2 óra edzéslehetőséghez jutottunk. Az Amatőr
versenyrendszerben versenyző csapatunknak is hasonlóan más városban kell edzenie. Bicskén kapott helyet legközelebb, ahol péntekenként tudunk másfél órát
együtt dolgozni, és sajnos a másik két edzés keretében a felnőtt férfi csapattal kell együtt edzeniük.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlanberuházásunk 2 részre bontható. Első: Az épülő félben lévő csarnokunk szomszédságában lévő Szakiskola tornatermének felújítása. Jelenleg itt edz az U11
és az U12-es csapatunk. Mivel helyileg közel van az épülő csarnokhoz, segítséget nyújthat a későbbiekben is ahhoz, hogy a kicsiknek edzéshelyszínként
funkcionáljon. Második: Az épülő csarnokunk gépészetének kialakítására, melyben a megújuló energiára épülő gépészetet szeretnénk előtérbe helyezni, és a
hagyományos gázfűtést csak kiegészítő funkcióként működtetnénk. Az előző tervekkel ellentétben, nemcsak a világítást, hanem a fűtést, és a meleg vizet is ezzel a
módszerrel kívánjuk kivitelezni. A jelenlegi 10 csapatunk részére csak korlátozottan biztosítana helyet a csarnok, ezért nagyon jó megoldásként működhetne egymás
mellett a csarnok és a szakközép iskola tornaterme. A két létesítmény teljesen kielégítené a szakmai munka által igényelt terem felhasználás mértékét.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházásaink 2018. nyarán kezdődnének el, és ha sikerül megfelelő gyorsasággal begyűjteni a Tao támogatásokat, akkor már
akár 2018.szeptemberében birtokba is vehetnénk. Az utó finanszírozott tárgyi eszköz beruházásunk végleges határideje 2018. június 30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A szakszövetség stratégiáját egyesületünk, teljesen magáévá kívánja tenni. Ennek érdekében az alábbi célok elérését tűzte ki a következő időszakra. 1.
Tömegesítés- Egyesületünk több vidéki iskolával vette fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy minél többen válasszák a kosárlabda sportágat. Tatán kívül 3
településen ( Tatabánya Váczi, Vértesszőlős, Szomód ) iskoláiban tartunk edzéseket. 2. Létesítmény fejlesztés- Csarnoképítési projektünk folyamatban van, és a
következő szezonban 1 kinti pályát is szeretnénk építeni. 3. A csarnok elkészültével nemzetközi kapcsolatokat kívánunk kiépíteni. 4. A légyszám növekedése magával
hozza az edzők számának növekedését is. 5. Az elkövetkezendő időszakban csatlakozni kívánunk a kosárpalánta programhoz. Jelenleg 12 fő óvodáskorú
kisgyermekkel dolgozunk. 6. A Dobd a kosárba programban 2 iskolánk vesz részt.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Sportfejlesztési programunk által kapott támogatás társadalmi és gazdasági hatása közvetett és közvetlen módon érezhető. Közvetlenül edzőink munkájában,
egzisztenciájában, anyagi hátterében látszik. Egyesületünknek 4 főállású dolgozója van. Munkabérük utáni járulékfizetésünk vissza jut az állam, az ország
vérvonalába. Az adók megfizetésével ismét lehetőség nyílik mások támogatására, illetve az ország egyéb kiadásaira. Közvetett hatás, ha a gyerekek sportolnak,
csapatban nőnek fel, csapatban fognak dolgozni is. Minden sportoló, játékos, vagy munkatárs egy közös célért dolgozik, mely összetartásra, fegyelemre, figyelemre,
türelemre nevel mindenkit.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adminisztrátor, gazdaság
vezető edző

Középfokú

Dr Rácz János

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

EKHO1

160

12

276 802 Ft

57 910 Ft

4 016 544 Ft

Felsőfokú

Megbízási

20

12

63 903 Ft

13 904 Ft

933 684 Ft

Dr. Boda Mária Rozália

Felsőfokú

Megbízási

7

9

50 000 Ft

9 900 Ft

539 100 Ft

ügyintéző

Középfokú

Általános

32

12

140 000 Ft

27 300 Ft

2 007 600 Ft

219

45

530 705 Ft

109 014 Ft

7 496 928 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Adminisztrátor,
gazdaság
vezető edző

Feladata a teljes adminisztráció elvégzése, számlák befogadása, iktatása, lefűzése, saját számlák elkészítése kiadása, szerződések
elkészítése, iktatása, postázása, saját rendezések megszervezése, játékvezetők jelentése, a könyvelő felé,játékvezetők kifizetése. Busz
rendelése, kifizetések utalása.Az edzői munkája a kicsi korosztályhoz kötött, 9-10 évesekkel dolgozik.

Dr Rácz János

Feladata a Tatai Sportegyesület teljes körű jogi munkájának ellátása, szerződések felülvizsgálata. A csarnoképítés jogi hátterének ellenőrzése,
szerződéseinek elkészítése.Folyamatos ellenőrzés és jogi tanácsadás az építkezés során felmerülő jogi kérdésekben.

Dr. Boda
Mária Rozália

Feladata az utánpótláskorú játékosok folyamatos ellenőrzése, vizsgálata, az utánpótlás mérkőzéseken állandó jelenléte.

ügyintéző

A nagy mennyiségű adminisztratív munka megnövekedése következtében, a tao elszámolások alkalmával felfedezett hibák elkerülése
érdekében szükséges volt egy ügyintéző alkalmazása. Feladata minden számla, minden beérkezett és elküldött levél másolatának készítése,
lefúzése.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 729 627 Ft

37 673 Ft

0 Ft

3 767 301 Ft

3 767 301 Ft

7 496 928 Ft

7 534 601 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Busz 18+2 személyes

Mennyiségi
egység

db

Mennyisé
g

1

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

19 800 000 Ft

19 800 000 Ft

19 800 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi
eszköz
megnevezése
Busz 18+2
személyes

Indoklás

Egyre növekvő létszámunk egyre több versenyrendszerben több csapattal vesz részt. A versenyek helyszíneire történő utazáshoz eddig minden
esetben rendeltük a buszt, amit saját felhasználásra szeretnénk megvásárolni. A buszt nemcsak versenyeztetésre használnánk, hanem a
környező falvakból beszállítandó gyerekeket is hozná edzésre.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

13 818 127 Ft

139 577 Ft

0 Ft

13 957 704 Ft

5 981 873 Ft

19 800 000 Ft

19 939 577 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF

Tornaterem felújítás

2018-03-31

2018-06-30

2018-09-01

136 942 355 Ft

TEB

Csarnok gépészet, harmadik ütem

2018-03-30

2018-06-30

2018-07-01

63 547 546 Ft
200 489 901 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Tornaterem felújítás

2890
Tata
Új út
38

1240

állami

Csarnokunk közvetlen szomszédságában helyezkedik
el a Jávorka Sándor Élelmiszer ipari Szakközépiskola és
kollégium. Torna terme teljesen megfelel az
utánpótláskorú U9,U10,U11 játékosok képzésére.
Felújítás után, 15 évig ingyen használhatnánk, ezzel
lehetőséget adva a kicsiknek a külön edzés hely
kialakítására. Több azonos korú utánpótlás csapat
befogadására. Segítséget nyújtana egyesületünk
alapjainak kiszélesítésére. Befogadná a város 8
óvodájának és az első osztályosoknak a
kosárprogramját.

Csarnok gépészet, harmadik ütem

2890
Tata
1242
hrsz

1242

saját

Csarnoképítésünk első ütemének talajstabilizálása előre
nem látható okokból kifolyólag 76 millió Ft-al többe
került mint az eredetileg várt összeg. Így a gépészet
már meghaladta az első és második ütem bekerülési
költségeit. Terveink szerint az E-on NyRT teljes körűen
elkészítené és kivitelezné csarnokunk gépészetét.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

95 570 042 Ft

965 354 Ft

0 Ft

96 535 396 Ft

41 372 313
Ft

136 942 355 Ft

137 907 709 Ft

Utóf.

44 348 892 Ft

447 969 Ft

0 Ft

44 796 860 Ft

19 198 654
Ft

63 547 546 Ft

63 995 515 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

14

12

3

Megyei

U11

24

6

2

Országos

U12

16

0

2

Országos

U14

17

0

2

Országos

U16

12

0

1

Országos

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

16

2

1

Megyei

U25

2

0

0

Országos

Összesen

101

20

11

2017-12-20 15:47

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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

Indoklás

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

687 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

880 000 Ft

Nevezési költségek

300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

250 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 894 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

600 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

21 636 890 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

26 548 290 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Csapataink részére a hiányzó melegítőket, mezeket a versenyeztetés szabályai szerint be kell szereznünk. Szükségünk van a
képzés során több olyan eszközre, melyet eddig hiánya miatt nem tudtunk használni, vagy eddig kölcsön kaptuk az edzések
helyszínein. Olyan sporteszközökre kell fordítanunk, amelyek a kondícionális és koordinációs képességek fejlesztésében
elengedhetetlenek.

Személyszállítási költségek

Személyszállítási költségekre tervezünk, arra az esetre, ha egy időben játszik több csapatunk, ami rendszeresen előfordul, és
így egyszerre nem tudná saját buszunk szállítani a gyerekeket. Továbbra is vannak olyan csapatok ahol szülői segítséggel
oldjuk meg a szállítást. Jelenleg busz bérlésével és személyautók szállításával oldjuk meg versenyeztetésünket.

Nevezési költségek

10 csapatunk több versenyrendszerben is szerepel. A nevezési költségeket Streetballok, és és egyéb versenyek, kupák
versenyeknek a nevezési díját szeretnék ebből kifizetni.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

A rendezési költséget hazai mérkőzések rendezésre kívánunk fordítani. A hazai mérkőzések asztalszemélyzeti és statisztikusi
díjait fizetnénk ebből az összegből.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

Az új versenyzőkre, játékosokra játékengedély és versenyengedélyre kívánunk összegeket fordítani.

Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja

Addig amíg a csarnok teljesen átadásra nem kerül kénytelenek vagyunk még terembérleti költséget elszámolni. Edzés és
mérkőzés helyszíneink terembérleti díját fizetnénk ebből az összegből.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

Több csapat nyári edzőtáborozásának költségét tervezzük kifizetni ebből a keretből.A versenyekkel kapcsolatos szállás
étkezési költségeket is ebből a keretből szeretnénk finanszírozni.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

Sportszakembereink munkabérét és járulékainak költségét szeretnénk ebből az összegből kifizetni.

2017-12-20 15:47
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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)

23 869 351 Ft

241 105 Ft

0 Ft

24 110 455 Ft

2 678 939 Ft

26 548 290 Ft

26 789 395 Ft

2017-12-20 15:47
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-20 15:47
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-20 15:47
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

400 000 Ft

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

500 000 Ft

tagsági díj

20 000 Ft

a pályahitelesítés díja

12 500 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

150 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

80 000 Ft

Összesen

1 162 500 Ft

Indoklás
Egyesületünk 10 csapattal dolgozik. U11 2 csapat, egyik az Országos versenyrendszerben a másik megyei rendszerben versenyez. U12 2 csapat, szintén egy
országos és egy megyei versenyrendszerben dolgozik. U 14 egy csapat, 2 versenyrendszerben.U 16 egy csapat az országos versenyrendszerben. U 21 fiú csapat
megyei versenyrendszerben, felnőtt férfi csapat megyei versenyrendszerben,felnőtt női csapat Amatőr női bajnokságban versenyeznek. Az utánpótlás korú játékosok,
nevezési költsége, nem csak a versenyrendszerekben, hanem a streetball, illetve a B33-as tornákon is. 12.500 Ft pályahitelesítés díját a hazai pályaként nyilvántartott
Vaszary János Általános Iskola hitelesítéséért fizetjük.Átigazolások,leigazolások, verseny és játékengedélyek díját szintén a versenyeztetés jogcím alatt fizetjük meg.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 045 194 Ft

10 558 Ft

0 Ft

1 055 752 Ft

117 306 Ft

1 162 500 Ft

1 173 058 Ft

2017-12-20 15:47
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2017-12-20 15:47

Feladat leírása
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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: Tata, 2017. 12. 20.

2017-12-20 15:47
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szabó Judit (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;
18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Tata, 2017. 12. 20.
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Szabó Judit
elnők, szakmai vezető, edző
Tatai Sportegyesület
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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 Szabó Judit (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Tatai Sportegyesület (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Tatai Sportegyesület (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: Céges támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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: Tata, 2017. 12. 20.

..........................................................
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
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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
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 Szabó Judit (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.

Tata, 2017. 12. 20.

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

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

Kelt: Tata, 2017. 12. 20.
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Szabó Judit
elnők, szakmai vezető, edző
Tatai Sportegyesület
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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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 08:43:59
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 08:28:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 08:21:19
Feltöltés / Megtekintés

(65 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 08:50:02
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 09:05:15

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 09:17:23
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 10:24:04

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-16 09:17:20
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-19 19:24:40
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 09:29:34
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: 6
Utolsó feltöltés:
2017-12-19 11:41:02
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-16 09:09:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 10:27:55
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: 35
Utolsó feltöltés:
2017-12-20 11:43:47
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2017-12-16 17:59:48
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2017-12-20 14:36:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-16 17:33:27
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-12-16 14:24:17
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-19 19:27:56

Kelt: Tata, 2017. 12. 20.
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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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

3 fővel
növeljük

5

8

60%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

mindenki

5

8

60%

Edzőtáborok száma

db

nyári

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

folyamatban

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

csarnok

0

1

0%

Output indikátorok

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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

férfi és női
csapatban

12

12

0%

U18

fő

férfi és női

8

8

0%

U17

fő

férfi és női

3

3

0%

U16

fő

férfi és női

2

2

0%

U15

fő

férfi és női

19

19

0%

U 11

fő

vegyes

26

26

0%

U 12

fő

vegyes

22

22

0%

U13

fő

vegyes

7

7

0%

Egyéb indikátorok
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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

3 729 627 Ft

37 673 Ft

0 Ft

3 767 301 Ft

3 767 301 Ft

7 496 928 Ft

7 534 601 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

153 737 061 Ft

1 552 900 Ft

0 Ft

155 289 960 Ft

66 552 840 Ft

220 289 901
Ft

221 842 801 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

13 818 127 Ft

139 577 Ft

0 Ft

13 957 704 Ft

5 981 873 Ft

19 800 000 Ft

19 939 577 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

95 570 042 Ft

965 354 Ft

0 Ft

96 535 396 Ft

41 372 313 Ft

136 942 355
Ft

137 907 709 Ft

- ebből utófinanszírozott

44 348 892 Ft

447 969 Ft

0 Ft

44 796 860 Ft

19 198 654 Ft

63 547 546 Ft

63 995 515 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

23 869 351 Ft

241 105 Ft

0 Ft

24 110 455 Ft

2 678 939 Ft

26 548 290 Ft

26 789 395 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

1 045 194 Ft

10 558 Ft

0 Ft

1 055 752 Ft

117 306 Ft

1 162 500 Ft

1 173 058 Ft

Összesen

182 381 233 Ft

1 842 235 Ft

0 Ft

184 223 468 Ft

73 116 386 Ft

255 497 619
Ft

257 339 854 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-12-20 15:47

Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
65 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (102 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_1493668131.jpg (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2017-05-01 21:48:51) 134a1ae185eff9777409b2cad1016e31d92606c7b4221d100ef443953267d8b6
afanyilatkozat2017_1513152315.jpg (Hiánypótlás, 190 Kb, 2017-12-13 09:05:15) 67bcd00fe2e10b19e46770f93cdbb763f3aa24f911ee9f43e163031f3a09ba78
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)
alairasicimpeldany2017_1513150082.jpg (Hiánypótlás, 293 Kb, 2017-12-13 08:28:02) 3fce67fec74de0e24ce606bfd732c7d56f033bef660f7335d37e4601f7d8ca88
alairasicimpeldany2015_1493636342.jpg (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2017-05-01 12:59:02)
3fce67fec74de0e24ce606bfd732c7d56f033bef660f7335d37e4601f7d8ca88
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
kintipalyakoltsegkihasznalasb_1493742911.jpg (Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2017-05-02 18:35:11)
7b2413b5128163b654918276c0d1a067dd450d44a5813e8c4a1d0c73ee25cf66
bevetelekcsarnok_1513429411.jpg (Hiánypótlás, 231 Kb, 2017-12-16 14:03:31) 847fc40a8d9a548e5d1be84fb41b7c2b82884498c507a36d0e27a758a9f5c39e
bevetelekjavorka_1513429435.jpg (Hiánypótlás, 197 Kb, 2017-12-16 14:03:55) 442159f94b47d43d0ffa93fe7e11588c35fbd4e2e5785fdf5c96066596aa8e53
nyilatkozattornaterembevetel_1513708076.jpg (Kér. kieg. szerk., 193 Kb, 2017-12-19 19:27:56)
ebd9c4f5c5de3994475a9938ab0d1c6c2f024cba9f8d561d2cc9eb94549f625a
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasalairt_1513764895.jpg (Kér. kieg. szerk., 187 Kb, 2017-12-20 11:14:55)
9c33cd3988b97ae63310e5017b163c89cf369d80596495de073fa2850112996b
tornaterem-javorkaakadalymentes_1513776967.xls (Kér. kieg. szerk., 46 Kb, 2017-12-20 14:36:07)
11709f18be277d9d70f4ae61eba8ab1a1b52cb6a2f785324f3fd018def90c68a
oneroacsarnok3.utemgepeszet_1513523_1513695496.pdf (Kér. kieg. szerk., 954 Kb, 2017-12-19 15:58:16)
4aca69d0c2e6088da232f5964028fa74b3e67e4198c0ee480050fd10f68b4893
oneroatorteremfelujitasahoz__1513695514.pdf (Kér. kieg. szerk., 951 Kb, 2017-12-19 15:58:34)
28566ae97e5e1be8cf485bdf7be626d9f75f37d16f938c50953248e42b649a6c
tornaterem-koltseg-finanszirozasi_1513499744.docx (Hiánypótlás, 17 Kb, 2017-12-17 09:35:44)
3eac2bcdc7983c12849d3decfbf2b4e967759e13a5f1e0663d76ef30abb49413
csarnok3utem-koltseg-finanszirozas_1513499762.docx (Hiánypótlás, 17 Kb, 2017-12-17 09:36:02)
b1945f70b2c3b5e2f7f7acf81e6733f75dea13563b4c09115f078e0c68c94fcf
onerobuszvasarlasahoz_1513522906.pdf (Hiánypótlás, 888 Kb, 2017-12-17 16:01:46)
7e7ee1ee5f3d81001d0e476532b106ab62907d0ab191b8f81737f8678448fa6a
onreszamukodesikoltsegekhez_1513522920.pdf (Hiánypótlás, 898 Kb, 2017-12-17 16:02:00)
7139f722071753009d5b30a09c4f217345c5eb3e93634c8bb0e01084435fc777
beruh.finan_1493754103.jpg (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2017-05-02 21:41:43) 64940ef7de03d81b5f2105d468189c602233ada82c8647dd4a200901f61338f1
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kintipalyakoltsegkihasznalasb_1493742883.jpg (Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2017-05-02 18:34:43)
7b2413b5128163b654918276c0d1a067dd450d44a5813e8c4a1d0c73ee25cf66
bevetelekcsarnok_1513428686.jpg (Hiánypótlás, 231 Kb, 2017-12-16 13:51:26) 847fc40a8d9a548e5d1be84fb41b7c2b82884498c507a36d0e27a758a9f5c39e
bevetelekjavorka_1513428699.jpg (Hiánypótlás, 197 Kb, 2017-12-16 13:51:39) 442159f94b47d43d0ffa93fe7e11588c35fbd4e2e5785fdf5c96066596aa8e53
csarnokhasznositas_1513430338.jpg (Hiánypótlás, 265 Kb, 2017-12-16 14:18:58) c7913ff90d5340df8c6089aa3a56b5816f61e60b451f780993559ca831e19eb1
felhasznalasjavorka_1513430657.jpg (Hiánypótlás, 212 Kb, 2017-12-16 14:24:17) ea09534f1fbbaafddc984443699d64ddcfeddd5239fd51e41a7a73aff192dc16
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
napelemesrendszerkoltsegterv_1493751178.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-05-02 20:52:58)
a287804c65448dcaa81a1a1a1ce81594b9c150c98619824cc9d384968c366060
fenntartas_1493754202.jpg (Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2017-05-02 21:43:22) 0cac53cca4c92bc0daaaadfb5b1ec5407f7078a2afdafdf23ee5ab20c15d4f00
finanszirozas_1513442007.jpg (Hiánypótlás, 320 Kb, 2017-12-16 17:33:27) 4f239771e40dbf2ca826a1428849a2b7b54a67be0e3835a864f8378b5fbc65af
Egyéb dokumentumok
miniszterihozzajarulas_1513411518.jpg (Hiánypótlás, 392 Kb, 2017-12-16 09:05:18) 0c681ec40c66d809f2d327a99a7f3603abc52fe875ed5076cc5eea8b89b0e9f4
egyuttmukodesimegallapodas-haszons_1513412240.pdf (Hiánypótlás, 6 Mb, 2017-12-16 09:17:20)
9815ec8d2064232f58c903286f1f949efe607c024da6307e26e2791e8b4190ed
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi1_1493668257.jpg (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2017-05-01 21:50:57) a406a7645ba33eef61bb7737dcff09812739e6ab54465976f7624f813a76df3b
emmi2_1493668272.jpg (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2017-05-01 21:51:12) 0984083149d8128d321b5543b7b7c18fb94ed063d4248c7626fc608a8c395cc7
emmi1_1513153029.jpg (Hiánypótlás, 476 Kb, 2017-12-13 09:17:09) 6737bfc7633ba652b881d02adfba7cfd6aaabcc6227d1684e0e9cb8a68d61be4
emmi12_1513153043.jpg (Hiánypótlás, 141 Kb, 2017-12-13 09:17:23) 3bfe8ae2b3e0d618b01e6eadb43eb4660b6ef08767239d183330b7f242c09004
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
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kivonat2017.05.021_1493722779.jpg (Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2017-05-02 12:59:39)
5c179bbec202b6dc305169c9e55b9fe9483a57f4e489562b9d9cef1034dbdd05
kivonat2017.05.022._1493722797.jpg (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2017-05-02 12:59:57)
8b26f602b3148f74d62d28b7e45c61667723175cb4d97bff0d7623bc03dcb24d
kivon201712_1513151021.jpg (Hiánypótlás, 435 Kb, 2017-12-13 08:43:41) cb8bd3e67ecec9abc1a91f49809a75466ba0cbba240914817c24a0feabab9ccd
kivon201712_1513151039.jpg (Hiánypótlás, 193 Kb, 2017-12-13 08:43:59) 7ec62bd4b35eff20cbe58e943d2730e223eb754ef9388bf5e0a457ec58091a3e
(65 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgdij_1493722819.jpg (Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2017-05-02 13:00:19) 9b6d5e43b82e0dfd1f74ff29c5ef6278b4857a1e68692e95440789c90aaa1c3f
igazgatasiszolgdij2_1513151402.jpg (Hiánypótlás, 287 Kb, 2017-12-13 08:50:02) 9b6d5e43b82e0dfd1f74ff29c5ef6278b4857a1e68692e95440789c90aaa1c3f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav02017.dec._1513149679.jpg (Hiánypótlás, 342 Kb, 2017-12-13 08:21:19) 7bef278fb6ab08483b56c1a70ca48623613e9ecc8e59ce8e9c87f145f08a0efb
nav201705.01._1493636813.jpg (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2017-05-01 13:06:53) b7e8eccfab23c110fef847bd47a5217433235da74362b6f846390960ec77fa84
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1513157044.jpg (Hiánypótlás, 760 Kb, 2017-12-13 10:24:04) ce96a371e7d466f519483da8cd46967b14cb2c11cabf5990bbf0b083d389cb4a
nyilatkozat2_1493668316.jpg (Szerkesztés alatt, 784 Kb, 2017-05-01 21:51:56) e21f238b6018c0110598f854de7b4dc44b8a008df968dd303f27a40533fe0acf
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozategyebtevekenysegrol2017_1513157275.jpg (Hiánypótlás, 186 Kb, 2017-12-13 10:27:55)
b70309fe6313239903d9faa6bde3b8fd51ff32ebf87d8213a62707dec0689218
nyilatkozategyebtevekenysegrol_1493736397.jpg (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2017-05-02 16:46:37)
ea1a5a63ed3c83b1a68efba70e4652288ffe51488b4bcbf0e6ea7ce7bd9f8ba0
Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős
építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység
nem építésiengedély-köteles
miniszterihozzajarulas_1513411781.jpg (Hiánypótlás, 392 Kb, 2017-12-16 09:09:41) 0c681ec40c66d809f2d327a99a7f3603abc52fe875ed5076cc5eea8b89b0e9f4
onkormanyzatinyilatkozat_1513157170.jpg (Hiánypótlás, 343 Kb, 2017-12-13 10:26:10)
033a1c897bafe4e17b8cb7451045232202b465837a1f11df1357b5925bebf0f0
epitesiengedely_1493736654.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 16:50:54) 2fb3677bbf9e50d08bcddc787772109c3fb2335a1a7af5a211cd95d401b86e62
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
javorkaegyuttmuk.2017_1513153774.jpg (Hiánypótlás, 478 Kb, 2017-12-13 09:29:34)
abb8079ee3de0d7de57dc5a62dfab26a6b58ec8a0437c4e9542ebd7ab1c8c2e6
egyuttmokodesvaci_1493734547.jpg (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2017-05-02 16:15:47)
ccd8ebe5fa02aac7b0c5605cf7d3871f15cc4efeb430f89a3d5eefeac2b3e35e
egyuttmukodes2016javorka_1493734971.jpg (Szerkesztés alatt, 431 Kb, 2017-05-02 16:22:51)
08f67d3f14064772f77c81dd5c5db32492a3eedd7abbfaa7d65ebeddedac467c
javorkaegyuttmuk.2017_1493742652.jpg (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2017-05-02 18:30:52)
abb8079ee3de0d7de57dc5a62dfab26a6b58ec8a0437c4e9542ebd7ab1c8c2e6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap-javorka1_1493735300.jpg (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2017-05-02 16:28:20)
9bbcabd7afe4bf357ee57d3aae8e9c4afd22cfc80a4c28ba36b779503f943c6e
tulajdonilapjavorka_1513157096.jpg (Hiánypótlás, 343 Kb, 2017-12-13 10:24:56) 033a1c897bafe4e17b8cb7451045232202b465837a1f11df1357b5925bebf0f0
tulajdonilapjavorka_1513157114.jpg (Hiánypótlás, 363 Kb, 2017-12-13 10:25:14) 1884493d2285316953aaa387371c5840b92641978b2380e1aa888da206412d30
tulajdonilapjavorka_1513157126.jpg (Hiánypótlás, 220 Kb, 2017-12-13 10:25:26) 52b1798cd1734062ce4064d2f6544523e92e508ad6bed402d14ece2732f287d3
tulajdonilaptataise_1493754884.jpg (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2017-05-02 21:54:44)
c1cfc76f58efbef2384f251c850a6ea138bea868272b3d37dd9d1a1020e695ab
tulajdonilapteljes_1513680062.pdf (Kér. kieg. szerk., 939 Kb, 2017-12-19 11:41:02) 34a42f458f0ca4bb55270c1a49d33a57d8f1f2f54bdfca1b86ba650c538def35
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
nyilatkozatelidegenites_1513153645.jpg (Hiánypótlás, 190 Kb, 2017-12-13 09:27:25)
6b252f2e9956325dd68b55c347dba66ef87d4198e70e5472acc3c4759c8c846e
tulajdonosihozzajarulas-tornateremf_1513413422.pdf (Hiánypótlás, 6 Mb, 2017-12-16 09:37:02)
61ab4011e29213e4a1eb8ef44322ea6a6cf715c9c805577329b0f0c5984e3f4a
nyilatkozatjelzalogjog_1493724661.jpg (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2017-05-02 13:31:01)
aea37417c0a0015482b2883af187754c4e42fbf757fbb647086d0a0170544cce
nyilatkozat15ev_1513707880.jpg (Kér. kieg. szerk., 240 Kb, 2017-12-19 19:24:40) 80bea00c8c88ce6826be4b8c066e933cc680f2ec27c04d173d52a3e952327ec1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
csarnokepuletgepeszetiarazottkolt_1513453834.pdf (Hiánypótlás, 107 Kb, 2017-12-16 20:50:34)
5d35bdcf00eb2d0b1d2431203a6c86df5deb07c2bf801190a84ec64077f641e5
javorka-foosszesites_1493750117.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-05-02 20:35:17)
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1b6d146995deffe8f1d072d85c6bc2c827b034786ebe1fea9c4b2bd229993786
javorkafuteskorszerusites1_1493750139.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2017-05-02 20:35:39)
878574b754bfa7364ed7613dd75d5450f826e4cce61966c042b5d53734179749
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