
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Vásárhelyi Kosársuli

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

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  18454040-2-06

Bankszámlaszám  10918001-00000063-45360003

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6800  Város  Hódmezővásárhely

Közterület neve  Lenkei  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6800  Város  Hódmezővásárhely

Közterület neve  Lenkei  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 62 242 683  Fax  +36 62 242 683

Honlap  http://www.vasarhelyikosarsuli.hu/ E-mail cím  dr.elekandras@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  dr. Elek András László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 338 05 69  E-mail cím  dr.elekandras@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

dr. Elek András László +36 30 338 05 69 dr.elekandras@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Hódtói Sportcsarnok Hódmezővásárhely MJV HMSz Nonprofit Zrt. 30 Felk. és versenyeztetés

SZTE Mg-i Főiskola terme Magyar Állam SZTE Mg-i Főiskolai Kar 20 Felk. és versenyeztetés

Kertvárosi Á.I. terme Hódmezővásárhely MJV Szeged-Csanádi Egyházmegye 20 Felk. és versenyeztetés

Németh L. Á.I. terme Hódmezővásárhely MJV HMSz Nonprofit Zrt. 12 Felkészülés

Szent István Á.I. terme Hódmezővásárhely MJV Klebersberg Intézményfenntartó 10 Felkészülés

Varga Tamás Á.I. terme Hódmezővásárhely MJV Klebersberg Intézményfenntartó 6 Felkészülés

Liszt Ferenc Á.I. terme Hódmezővásárhely MJV Klebersberg Intézményfenntartó 4 Felkészülés

Hódtói Sportcentrum Hódmezővásárhely MJV HMSz Nonprofit Zrt. 4 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1995-12-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1995-12-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

be/SFP-06091/2016/MKOSZ

2016-04-26 15:30 1 / 23



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 MFt 3 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5 MFt 5 MFt 5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 58 MFt 60 MFt 63 MFt

Egyéb támogatás 20 MFt 25 MFt 20 MFt

Összesen 88 MFt 93 MFt 91 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20 MFt 24 MFt 27 MFt

Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 5 MFt 8 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 52 MFt 50 MFt 50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6 MFt 6 MFt 6 MFt

Összesen 85 MFt 90 MFt 93 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 68 MFt 72 MFt 80 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,6 MFt 2 MFt 2 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)

3 521 274 Ft 70 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 67 387 450 Ft 1 300 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 2 179 617 Ft 40 000 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

Az elmúlt évek TAO támogatási rendszerének következtében hatalmas fejlesztést sikerült végrehajtanunk: úgy a játékengedéllyel rendelkező fiataljaink, mint
előkészítő csoportjaink létszáma kétszeresére nőtt. Ezzel párhuzamosan az MKOSZ országos bajnokságaiban induló csapataink és edzőink száma is
megduplázódott. A 2015/16-os bajnoki szezonban 276 up korú játékosunknak volt játékengedélye, akik 16 csapatban vettek részt az országos bajnokságok
küzdelmeiben. Emellett 4 általános iskolában tartunk előkészítőket, plusz 116 nem igazolt (9-12 éves) fiúnak. 13 edzőnk van, akik közül szinte mindenki két csoportot
visz. A minőségi munka érdekében minden városi csapatunknak két edzője van. Köztük vannak egyetemet végzett, szakedzői végzettséggel bírók, vannak kétéves
edzőit végzettek és egyéves oktatóival rendelkezők is. Városunk 5 általános iskolájában vagyunk jelen a 8-ból. A kisebbeknél sok iskolai csapatunk van, de minden
korosztályban (u10 és u14 között) létrehoztunk egy-egy városi válogatottat is. Az elmúlt két bajnokságban megindultunk a mennyiségből a minőség felé. Az elmúlt
évben u12 országos bajnok lett csapatunk, akik megvédték előző évi u11-es bajnoki címüket!! Minden évben jól szerepelünk u11 és u12-ben, de már u14-ben is. Az
idén u23-as csapatunk az országos döntő legjobb 8 csapata közé jutott. Ettől az évtől jó lett a létesítmény helyzetünk, hisz az iskolai termeken kívül napi 4 óránk van
a Hódtói Sportcsarnokban, napi 3 az SZTE Mg-i Főiskola termében és 2,5 a felújított Kertvárosi Általános Iskolában is. Ráadásul mindhárom terem alkalmas bajnoki
mérkőzések rendezésére is. Anyagi helyzetünk egészen jó, szerencsére a TAO pénzeket meg tudjuk szerezni. A 2015/16-os bajnokságban: u20/23 Utasi Gábor és
Czuprák László (22 fő), u18 Takács Gergely és Czuprák László (21 fő), u16 Szabó Attila (17 fő). Valamennyien Testnevelési Egyetemet végzett szakedzők. u14 "A"
Mócsai Milán és Varga Dániel (15 fő), u14 "B" azaz u13-ban ugyanők (20 fő). u12 válogatott (Kobrák) Vas Péter és Czibere Zoltán (16 fő) - mindannyian kétéves
edzőit végeztek. u12 Sólymok Czibere Zoltán (17 fő), u12 Ugrómókusok Szöginé Kotormán Zsuzsa (17 fő), u12 Vámpírok Vízi Zsuzsa (18 fő). Ők is kétévest végzett
szakedzők. u11 válogatott Bikák Utasi Gábor és Pavlovics Vuk (19 fő), u11 Turbócsigák Vejonovics Sasa (21fő), u11 Gepárdok Mócsai Milán (18 fő), u11 Kishódok
Kotormán Zsuzsa (17 fő), u11 Villámok Patkós József (14 fő), u11 Denevérek Vízi Zsuzsa (14 fő), u11 Farkasok Kelemen Balázs (14 fő). 

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

Utánpótlás korú sportolóink egy része (u11, u12, u13/14) napi 3-4 órában a SZTE Mg-i Főiskola termében edz és itt mérkőzéseket, tornákat is szoktunk rendezni. A
tornaterem és öltözők 1969-ben épültek, a legutóbbi felújítás 1985-ben volt. Mentségükre szolgáljon, hogy alig használják a termet, szinte csak külső bérlők vannak a
kollégistákon kívül. A jelenlegi két lepusztult állapotú öltöző helyett (a nagyobbik – gipszkarton fallal kettéválasztásával) három lenne, hogy a tornákon mindhárom
csapat külön öltözhessen. Az öltözők a hozzájuk tartozó vizesblokkal (fürdő, tusoló + WC) és előtér/közlekedővel ki lesznek csempézve 205 cm, ill. 180 cm
magasságig, és minden helyiség új padlóburkolatot fog kapni. Valamennyi helység újra lesz festve (falak, ajtók, ablakok, csövek, radiátorok), amennyiben szükséges
néhány ajtót ki is fognak cserélni. A kapcsolók, lámpák, szaniterek, wc-k, lefolyók és csaptelepek szükség szerint javításra vagy kicserélésre kerülnek. Mindezek
igencsak baráti áron történő felújításával még nem XXI. századi, de legalább emberi körülmények közé kerülnének gyerekeink. Ez annál is inkább fontos, mert az
előző TAO időszak végén a terem parkettáját felújíttattuk, a világítást korszerűsíttettük és a palánkokat is kicseréltük (ráadásul állítható magasságúra). Mivel a
Kosársuli a tornaterem első számú használója és mindenben prioritást élvezünk hétvégeken - nagyon fontos, hogy milyen környezetben készülhetnek a
kiscsapataink. 2016.07.01-én meg szeretnénk kezdeni ezt a minimális beruházást (az öltözők felújítását) és 2016.07.30-án már át is lesz adva. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016/17-s programunk szerves folytatása az előző évinek - az pedig a 2011-ben beadott négyéves sportágfejlesztési programunknak. A 2011/12-s, a 2012/13-s, a
2013/14 és 2014/15-s időszak programja egymásra épült, és szépen teljesült. Jelenlegi pályázatunk mindezek megtartását tűzte ki egyik célként(a több mint duplájára
nőtt versenyzői létszám, a közel kétszer annyi előkészítős, és a 16 korosztályos csapat indítását az országos verseny rendszerben). Ezekben elértük a maximumot,
amit a létesítmény helyzet enged. És persze városunk 45 ezres lélekszáma. A másik célunk a minőség javítása. Úgy az edzői munkában, mint az edzésfeltételekben -
és mindezek megmutatása az eredményességben is. Ezek elérésének eszköze az edzés számok növelése, és edzőink bérezésének növelése. Nyilvánvalóan 2016.
július 1-én indul az utánpótlás korosztály programja és a versenyeztetés is. Folyamatosan megvalósítva céljainkat egészen 2017 június végéig. Saját erőből tudunk
finanszírozni mindent, amíg a TAO támogatások be nem érkeznek. Az öltözőfelújítás is megkezdődik 2016.07.01-én és 2017.07.30-ig be is fog fejeződni.   

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 2011/12-ben megírt programunkat 4 év alatt megvalósítottuk, minden év egymásra épült. A következőn időszakban ezeket kell megtartani, és tartalmasabbá tenni.
2015/16-tól már a minőségen van a fő hangsúly!! Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik az MKOSZ sportágfejlesztési stratégiájához, annak helyi
viszonyokra való adaptálásának mondhatjuk. - ISKOLAI SPORT: . a "Dobd a kosárba" programra az elsők közt jelentkeztünk. Két vásárhelyi, egy derekegyházi és egy
szentesi iskola révén hivatalosan, három másik vásárhelyi iskolában pedig MKOSZ támogatás nélkül. . a "Mindennapos testnevelés" kereteiben évek óta tartunk
ingyenes iskolai kosárlabda testnevelés órákat 3 iskola 8 db harmadikos osztálya számára. . "Alsós Kupa" néven immár negyedik éve rendezünk havonta kosárlabda
napokat 5 vásárhelyi iskola 6 csapatának. . "Diáktornák" - közel két évtizede szervezünk, rendezünk 3-4 korosztályban városi bajnokságokat. . "Nyári táborok" -
mintegy 120-150 alsós kisgyerek vesz részt 3 hét alatt önköltséges, illetve ingyenes táborainkban. . "B33 - streetball" több mint 30 millió forintért néhány éve
felújítottunk kb. 800m2-nyi bitumenes streetball pályát. Villanyvilágítás, műanyag burkolat, 4 új palánk, egy szabályos teljes pályán, plusz 2 félpályán - rengeteg
szervezett programmal. - UTÁNPÓTLÁS VERSENYSPORT: "NEVELJÜNK KOSARASOKAT" ... A sportolói létszám és a bajnokságokban versenyző csapatok terén
elértük a 45 ezres városunkban kezelhető maximumot. A közel 300 igazolt versenyző, és a több mint 100 fő körüli előkészítő és tömegsport létszám nem fokozható. -
SZAKMAI MUNKA ... nemzetközi kapcsolatok Vajdasággal és Bánáttal. Meccsek, tornák, edzőképzések. Mind, mind illeszkedik az MKOSZ elképzeléséhez. -
TÖMEGSPORT ... B33-rendezvények (10-12 évente), iskolai rendezvények, családi sportnapok, amatőr városi felnőtt bajnokság előzőek szerint programunk része a
2011-ben megtervezettnek, minden év egymásra épül. Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik az MKOSZ sportágfejlesztési stratégiájához, annak helyi
viszonyokra való adaptálásának mondhatjuk. - B33: Szeretnénk a következő szezonban "ráfeküdni" erre az ágra is, minél több tornát rendezni - még nemzetközi
szinten is. 

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

TÁRSADALMI HATÁSOK - Egyesületünk sportfejlesztési programja szorosan kapcsolódik az országos- és helyi programokhoz: MKOSZ programok, "Mindennapos
testnevelés", "Egészséges Vásárhelyért" programok. A résztvevő sportolókon kívül a résztvevő tanárok, edzők, helyi játékvezetők, asztalszemélyzet és a szülők (!!)
részére nagyszerű közösségformáló, egészségmegőrző, társadalmi integrációt segítő a programunk. Az emberi kapcsolatok mélyítése, a lokálpatriotizmus,
klubidentitás egyaránt erősödik. Határ-menti kapcsolatainkkal sport és társadalmi szinten növeljük a külhoni magyarság integrációját, magyarságtudatának
megtartását. (HU/SRB és HU/RO pályázatok) - Növekszik sportágunk, a Kosársuli, a Város ismertsége, népszerűsége. Ehhez maximálisan kihasználjuk internetes
honlapunk, ill. a facebook nyújtotta modern kapcsolatrendszereket. Több mint ezerhétszázan követnek, kedvelnek bennünket. GAZDASÁGI HATÁSOK - Sikeres
pályázatainkkal, tömegbázisunk szélesítésével, ismertségünk növelésével javítható anyagi helyzetünk. Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok növelhetik
támogatásunkat. A TAO óriási lehetőség számunkra!! KOCKÁZATOK - a programunkhoz szükséges saját erő biztosítása nem könnyű - a TAO támogatás
megszerzése helyi szinten lehetetlen (Városunk gazdasági ereje gyenge...) - a szponzorok, de még a városi önkormányzati támogatások ígérete sem 100%-os -
ezért szükséges tartalékok létrehozása, a költséghatékony gazdálkodás, és esetleg (a szakmai munkát nem veszélyeztető) költségcsökkentés lehetőségének
betervezése is.
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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)

TEF öltözők felújítása 2016-07-01 2016-07-25 2016-08-01 4 925 178 Ft

4 925 178 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

öltözők felújítása 6800
Hódmezővásárhely
Andrássy út 
15

12774 4 up csapatunk edz a Főiskolán heti 15-18 órában. Mindössze két öltöző
van, rettenetes állapotban. Eldugult vécék és tusolók, omladozó falak,
kilógó vezetékek, sötét öltözők. 30 éve nem költöttek rá - igaz a
tulajdonos nem is használja, csak bérlők. A felújítással a nagyobbat ketté
választjuk, így tornákat is lehet majd rendezni. Az öltözők, a fürdőkkel,
vécékkel együtt 200 cm-ig ki lesznek csempézve, új padlóburkolók
lesznek, az egész világítás ki lesz cserélve, falak, ajtók, ablakok
újrafestve. Vizesblokkokban szaniter cserék, új ajtók.

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

Nem

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

Nem

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. 3 416 061 Ft 35 213 Ft 70 000 Ft 3 521 274 Ft 1 509 117
Ft

4 995 178 Ft 5 030 391 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 62 0 Nincs

U11 131 28 7 Országos

U12 52 18 3 Országos

U14 31 5 2 Országos

U16 27 3 2 Országos

U18 18 3 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 17 0 1 Országos

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 276 119 16
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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 - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés kosármez szett 50 15 240 Ft 762 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmez szett 85 12 700 Ft 1 079 500 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő mez db 60 5 080 Ft 304 800 Ft

Sportfelszerelés melegítő szett 40 15 240 Ft 609 600 Ft

Sporteszköz kosárlabda db 40 25 400 Ft 1 016 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Korosztály Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Hódtói
Sportcsarnok

U23 12 700 Ft 36 10 360 4 572 000 Ft

Hódtói
Sportcsarnok

U18 12 700 Ft 28 10 280 3 556 000 Ft

Hódtói
Sportcsarnok

U16 12 700 Ft 28 10 280 3 556 000 Ft

Kertvárosi Á.I. U16 4 500 Ft 14 10 140 630 000 Ft

Hódtói
Sportcsarnok

U14 12 700 Ft 20 10 200 2 540 000 Ft

Kertvárosi Á.I. U14 4 500 Ft 20 10 200 900 000 Ft

Hódtói
Sportcsarnok

U12 12 700 Ft 10 8 80 1 016 000 Ft

Németh L. Á.I. U12 0 Ft 12 10 120 0 Ft

Szent István Á.I. U12 0 Ft 12 10 120 0 Ft

SZTE Mg-i Főiskola U14 5 000 Ft 18 10 180 900 000 Ft

Hódtói
Sportcsarnok

U11 12 700 Ft 12 8 96 1 219 200 Ft

SZTE Mg-i Főiskola U12 5 000 Ft 20 10 200 1 000 000 Ft

Kertvárosi Á.I. U11 4 500 Ft 16 10 160 720 000 Ft

Szent István Á.I. U11 0 Ft 24 10 240 0 Ft

Németh László Á.I. U11 0 Ft 24 10 240 0 Ft

SZTE Mg-i Főiskola U11 5 000 Ft 22 10 220 1 100 000 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)

65 413 576 Ft 673 875 Ft 1 300 000 Ft 67 387 450 Ft 7 487 494 Ft 74 201 070 Ft 74 874 945 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
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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

be/SFP-06091/2016/MKOSZ

2016-04-26 15:30 12 / 23



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

2 100 000 Ft

a pályahitelesítés díja 60 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 200 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 2 360 000 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)

2 117 820 Ft 21 796 Ft 40 000 Ft 2 179 617 Ft 242 180 Ft 2 400 000 Ft 2 421 796 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 70 000 Ft 70 432 Ft 35 213 Ft 105 213 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 300 000 Ft 1 348 632 Ft 673 875 Ft 1 973 875 Ft

Versenyeztetés 40 000 Ft 43 659 Ft 21 796 Ft 61 796 Ft

Összesen 2 140 883 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) könyv-vizsgálói munka

Utánpótlás-nevelés könyvelési és könyv-vizsgálói munka

Versenyeztetés könyvelési és könyv-vizsgálói munka
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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: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 26.
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Nyilatkozat 2

Alulírott dr. Elek András László (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: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 26.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

(35 000 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.

be/SFP-06091/2016/MKOSZ

2016-04-26 15:30 18 / 23



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 10:21:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 10:21:57

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 26.
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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 11 13 18%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 11 13 18%

Edzőtáborok száma db 4 6 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 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 8 15 88%

U18 fő 14 17 21%

U17 fő 15 19 27%

U16 fő 11 15 36%

U15 fő 14 17 21%

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 3 416 061 Ft 35 213 Ft 70 000 Ft 3 521 274 Ft 1 509 117 Ft 4 995 178 Ft 5 030 391 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 416 061 Ft 35 213 Ft 70 000 Ft 3 521 274 Ft 1 509 117 Ft 4 995 178 Ft 5 030 391 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

65 413 576 Ft 673 875 Ft 1 300 000 Ft 67 387 450 Ft 7 487 494 Ft 74 201 070 Ft 74 874 945 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 2 117 820 Ft 21 796 Ft 40 000 Ft 2 179 617 Ft 242 180 Ft 2 400 000 Ft 2 421 796 Ft

Összesen 70 947 457 Ft 730 883 Ft 1 410 000 Ft 73 088 340 Ft 9 238 791 Ft 81 596 248 Ft 82 327 131 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (17 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)

kosarsulialairasi2015.02.18._1461335371.pdf (Szerkesztés alatt, 580 Kb, 2016-04-22 16:29:31)
a3fcbe0755b5d1250e23dcccfb4b0fbb755d00234dcd19b02ae5b13327c84f7f

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

afelujitottszteletesitmenyaltal_1461572517.pdf (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2016-04-25 10:21:57)
fac7ceba5c081b01ff531cbc0cf96cdd73f6700c70a0083b816732529d313dee

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

szteberuhazasfinanszirozasiterve_1461572470.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2016-04-25 10:21:10)
96ed12b2f2f4c98b0a9f302d1470aa32f0ec80dddd80b6b80b916660e218978d

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

afelujitottszteletesitmenyhaszn_1461572496.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2016-04-25 10:21:36)
3f8f86614dec57a186ca3f507eca924ab8fed7f66ed09bdf820edcdc46c88aee

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

afelujitottszteletesitmenyfennt_1461572536.pdf (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2016-04-25 10:22:16)
7b5f50ded301928e625cd4003e6e69f66ce8d86fe80f3e43e849a5b6c02abb0f

Egyéb dokumentumok

oltozokrolfotok_1461574954.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2016-04-25 11:02:34)
dbe82d64a5b52dc73896e2cb0d39742e90b0e9a027a055a0a39032107ac5a59e

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

kosarsulibirosagi2016.04.11._1461335062.pdf (Szerkesztés alatt, 951 Kb, 2016-04-22 16:24:22)
280266dfc644a6d67ec013574c59afd84cf6c2be73e8aa732e4f38638f143a79

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

pdf_statement_20160425_109180010000_1461650577.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2016-04-26 08:02:57)
fcedb74941c6bde44153e7a85fb8862fb591f40674365758fcf44afe1fb9e870

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

kosarsuliktm2016.04.ho_1461335076.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2016-04-22 16:24:36)
ac3c77bd81927c1b64c31c7e3fb0287a60ee773270a56523827b1cd109deae1d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemepitesiengedelykoteles_1461676776.pdf (Szerkesztés alatt, 676 Kb, 2016-04-26 15:19:36)
cf8d237da60dd155c1f4b6c60c4457c9555ecc89a73a27e16a35f0a1cea30ebd

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

nemepitesiengedelykoteles_1461676634.pdf (Szerkesztés alatt, 676 Kb, 2016-04-26 15:17:14)
cf8d237da60dd155c1f4b6c60c4457c9555ecc89a73a27e16a35f0a1cea30ebd

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

berletiszerzodes2015_16sztetere_1461572591.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-25 10:23:11)
5c194563c1a24b2bd7443103829746701068248416b981f4d6f2a9239a51728e

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

tulajdoni_lap_hmvhely_12774_1461335124.pdf (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2016-04-22 16:25:24)
a3f9aa8dddc71509bbbffc8ec83715d53729aba55f29014bab5c687c965842ac

terkep06042015062213295700-6010526_1461335136.pdf (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2016-04-22 16:25:36)
e3292550f7300819f8d6722ec02f4d37ae4e1b5a10f2811133159d91fe4cf144

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

hozzajarulasszteoltozokfelujitas_1461572567.pdf (Szerkesztés alatt, 939 Kb, 2016-04-25 10:22:47)
e1d514edf000f722b76e1b1638a43318ad51912d995062904a3e6b6edf652471

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

arajanlatszteoltozokfelujitasaho_1461335166.pdf (Szerkesztés alatt, 605 Kb, 2016-04-22 16:26:06)
322af007cd9c782849d3805f3ae11ef8476451a492f47dfbb1ff31ba1546f803

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlatkibontvaszteoltozokfel_1461335181.pdf (Szerkesztés alatt, 475 Kb, 2016-04-22 16:26:21)
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