
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  SKSE

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 

MKOSZ versenyrendszerében indul-e?  Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18785733-1-14

Bankszámlaszám  50800290-15307671-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8600  Város  Siófok

Közterület neve  Szőlővirág  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8600  Város  Siófok

Közterület neve  Szőlővirág  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 474 52 44  Fax  +36 84 322 445

Honlap  www.siofokikosarsuli.hu  E-mail cím  siofokikosarsuli2008@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szalai István Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 474 52 44  E-mail cím  szalai70@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szalai István Attila +36 20 474 52 44 szalai70@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Siófok SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki Szakképzési
Centrum

20 Felk. és
versenyeztetés

Széchenyi István Általános Iskola Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki Tankerületi
Központ

4 Felkészülés

Beszédes József Általános Iskola Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki Tankerületi
Központ

4 Felkészülés

Perczel Mór Gimnázium Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki Tankerületi
Központ

4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2008-10-14

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2008-08-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 14,3 MFt 10,5 MFt 8,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 32 MFt 22 MFt 32 MFt

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

Összesen 48,9 MFt 35,4 MFt 43,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 19,2 MFt 19,2 MFt 19,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 4,2 MFt 4,4 MFt 4,1 MFt

Anyagköltség 10,7 MFt 10,7 MFt 10,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 9,9 MFt 9,9 MFt 8,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,4 MFt 2,4 MFt 0,4 MFt

Összesen 46,4 MFt 46,6 MFt 43,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2018 2019 2020

Utánpótlásra fordított összeg 37,2 MFt 37,5 MFt 38,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,9 MFt 3,9 MFt 3,5 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 2 381 910 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 375 218 Ft 125 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

22 618 063 Ft 450 000 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés 821 897 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A 2019. évi célkitűzéseinket sikerült teljes mértékben megvalósítanunk. Az Egyesületünk működése stabil, kiegyensúlyozott mely alapját képezheti a nyugodt szakmai
munkánknak. A TAO-s támogatásoknak köszönhetően sikerült működési feltételeinket optimalizálni, az eddigi tárgyi eszközbeszerzéseink lépésről lépésre hozzájárultak
az egyre rendezettebb körülmények közötti működésünkhöz / lsd. kisbusz, parketta csere, kondicionáló berendezések, eredményjelző tábla, új palánkok, mezek, cipők,
melegítők, labdák, stb. A személyi bérrendezések által pedig edzőink most már nemcsak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülésben is részesülnek. Az Egyesület 6
korcsoportos utánpótlás csapatot működtet, amelyben 5 nél több igazolt játékosunk játszik, ezek az U9,U11,U12,U14,U16,U18. Ezen felül igazolt játékosaink vannak
még U20,U23, U25 korosztályokban. Évek óta részesei vagyunk az országos Dobd a kosárba programnak, a város oktatási intézményeiben a legkisebbek számára is
biztosítjuk a játékot. U12 Gyermek korosztály Edzéseinket, mérkőzéseinket első sorban a siófoki Krúdy Szakközépiskola tornacsarnokában tartjuk, ahol az évek óta
tartó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára egy előírásoknak is megfelelő helyszínt sikerült kialakítanunk. 

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

1., Egyesület tulajdonában lévő siófoki telek részre egy tornaterem/munkacsarnok építését tervezzük, amelynek megvalósításához jelen sportfejlesztési programban a
létesülő tornaterem (amely majd a legkisebb korosztály edzéseinek, erőnléti foglalkozásainak helyszínéül és a B33 programunk lebonyolítását is fogja szolgálni
terveink szerint), a tervezési és engedélyezési terv költségeit tartalmazza. A beruházás tényleges elkezdése az engedélyek és tervek beszerzése után 2022.évben
kezdődhetne el. A tornaterem létestésével saját tulajdonú ingatlanon folyhatna a munka, így az iskolák tornatermeinek foglaltsága, az állandó időegyeztetések
kezelhetőbbé válnának, a bérleti díjak csökkennének, valamint a saját tulajdonú épületben az edzésrendek szabadon kialakíthatóak lehetnének, nyári edzőtábor az
egyesület játékosainak hatékonyabban működtethető lenne . 2., Szükségessé vált az általunk legtöbbet használt Krúdy Szakközépiskola tornaterme parkettájának
felújítása. A lakkréteg elkopott, repedezett és hámlik, ezért szükséges a játéktér teljes felcsiszolása, alapozása, újra vonalazása és két lakkréteggel történő festése. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama 2020.07.01-2021.06.30. A bérek és járulékok a projekt teljes időtartama alatt a munkaszerződések tartalma szerint havonta kerülnek kifizetésre,
valamint a kisbuszok üzemeltetése is folyamatosra van tervezve, ezen költségeket működésünk során eddig is biztosította az egyesület, ezt a jövőben is így szeretnénk
megvalósítani. Az egyéb beruházások, vásárlások a támogatási összegek utalása után folyamatosan kerülnek kifizetésre. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az MKOSZ egy olyan szakmai program kidolgozásába fogott, amely valamennyi korosztály – az általános iskola alsó tagozatától kezdve a felnőtt kosárlabda
válogatottakig – számára hosszú időre meghatározza a gyerekek – később játékosok- fizikai, technikai, taktikai és mentális felkészítését. Mindennek célja egyrészt a
sportág bázisának szélesítése, másrészt a hazai és nemzetközi eredményesség növelése. A célokat, amelyek elérése érdekében a szakmai programot kidolgozták: a
sportág népszerűsítése és bázisának szélesítése, minél több jól képzett kosárlabdázó nevelésével a hazai bajnokságok színvonalának növelése,ezzel is elősegítve,
hogy a legfelsőbb osztályban az idegenlégiósok helyett minél több fiatal magyar játékos szerepeljen versenyeinken. Az utánpótlásnevelés finanszírozási forrása
biztosítja a szakedzők munkájához a költséget. Munkájuknak sokat köszönhet az egyesület, az elmúlt 2-3 évben a rendszeresen sportoló gyermekek száma a
háromszorosára nőtt Egyesületünkben. Az általunk nevelt kosárlabdázok a felnőtt kor elérése után is aktívan, vagy hobbi szinten sportol velünk,amely fontos
eredmény számunkra, hogy a sport szeretete folyamatosan jelen maradjon sportolóink életében. 

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

A kosárlabda sport Siófok városban az évek során egyre népszerűbb. A helyi oktatási intézményekben egyre több fiatal választja délutáni elfoglaltságként, elért
eredményeink egyre jobban alakulnak, így a támogatottság is évről évre növekszik. A fiatalok sportra nevelése egészségügyi szempontból és közösségi szempontból
is fontos, hogy a fiatalok ne az utcán legyenek céltalanul, hanem egy olyan helyet biztosítsunk számukra ahol eredményt érhetnek el és szívesen töltik itt idejüket. A
tagok számának növekedése azt mutatja, hogy évről évre sikeres munkát végzünk. Sportolóink az edzések alkalmával olyan közösségbe kerülnek, ahova szívesen
járnak, évek óta a nyári edzőtáborok is népszerűek, a szülők az edzői nevelés hatásait is gyakran pozitívan értékelik. Fontos kiemelni a szakedzők munkáját, hogy a
sportolók nevelését szakmailag olyan formában végezhessék, részükre olyan körülményeket teremtsünk, amely elősegíti, hogy a korosztályok közti átjárás
folyamatosan tölthető legyen, a kisebb korosztályok toborzása és a kamaszok csapatban tartása kockázatként jelenhet meg, azonban a szakedzők áldozatos
munkájával ezt évről évre sikeresen megoldjuk.
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Személyi jellegű ráfordítások

2020/21 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)

Adminisztrátor Középfokú Megbízási 80 12 200 000 Ft 35 000 Ft 2 820 000 Ft

Könyvelő Középfokú Általános 80 12 160 000 Ft 0 Ft 1 920 000 Ft

160 24 360 000 Ft 35 000 Ft 4 740 000 Ft

2020/21 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Adminisztrátor Az egyesület adminisztrációs és teljes körű ügyintézési feladatainak ellátása. Igazolások, nevezések és a napi működéssel kapcsolatos
feladatok ellátása.

Könyvelő Az egyesület teljes könyvelési feladatainak ellátása valamint az egyesület működésével kapcsolatos jelentések, bevallások, statisztikák teljes
körű elkészítésének és beadásának feladata.

2020/21 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

2 358 090 Ft 23 819 Ft 0 Ft 2 381 910 Ft 2 381 910 Ft 4 740 000 Ft 4 763 819 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

0 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2020/21 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

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!

 Előző SFP folytatása?

2020/21 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás

tervezett
kezdete és
vége (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

Építési
beruházás,
felújítás

Parketta (sportpadló) felújítás, építés A siófoki Krúdy Gyula
Szakközépiskola
tornaterme
sportparkettájának
felcsiszolása, újra
vonalazása és
lakkozása

2020-07-01
2020-08-31

2020-09-01 5 418 582 Ft

Tervezési díj Építési engedélyezési terv Tornaterem építés a
Siófok 10615/1 hrsz-en
komplett tervezési
költsége

2021-06-01
2023-06-30

2023-07-01 3 500 120 Ft

8 918 702 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Projektelem elnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Építési beruházás, felújítás
Parketta (sportpadló) felújítás,
építés
A siófoki Krúdy Gyula
Szakközépiskola tornaterme
sportparkettájának felcsiszolása,
újra vonalazása és lakkozása

8600
Siófok
Koch Róbert utca
8

Siófok 9343/2 önkormányzati Egyesületünk által minimum heti 20 órában használt
tornaterem parkettájának lakkozott felülete jelentős
mértékben elhasználódott, hámlik a lakkfelület, csúszik
a parketta, ezért szükségessé vált a teljes lakkfelület
felcsiszolása teljes mélységben, valamint a
pályavonalak újrafestése és új lakkfelület kialakítása
szükséges.

Tervezési díj
Építési engedélyezési terv
Tornaterem építés a Siófok
10615/1 hrsz-en komplett tervezési
költsége

8600
Siófok
Honvéd utca
128

Siófok 10615/1 saját Siófok Város bérelhető tornatermeinek szabad
időpontjai teljesen beteltek. Csapataink számának,
utánpótlás játékosaink létszámának növekedése miatt
szükségünk lenne még szabad tornateremre, tornatermi
időpontokra. Ezen felül szeretnénk az óvodás korú
gyermekeknél elkezdeni a kosársport bemutatását,
megszerettetését. Ezen alkalmak megvalósítására
nincsen szabad helykapacitás a városban, ezért
szükség lenne egy kisebb tornaterem megépítésére.
Ennek előkészítése kezdődne el.

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

Nem

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

Nem

2020/21 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. 6 186 466 Ft 63 752 Ft 125 000 Ft 6 375 218 Ft 2 732 236
Ft

9 043 702 Ft 9 107 454 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni

Ezen a jogcímen kizárólag sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó energia költségek tervezhetőek amatőr sportszervezetek részére, azon belül villamosenergia
költség, gázenergia költségei tervezhetőek a sportszervezet saját tulajdonában, üzemeltetésében, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében.

2020/21 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek jogcím

Kategória Megnevezés Tervezett felhasználási idő kezdete Tervezett felhasználási idő vége Üzemeltetés jogcíme Költség értéke

0 Ft

2020/21 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek részletes indoklása

Megnevezés Üzem
irsz./
Üzem
város/
Üzem
Utca/
Üzem

házszá
m

Üzemeltetés
létesítmény

helyrajzi
száma

Sport célú létesítmény
tulajdonosa

Sport célú
létesítmény

üzemeltetője

Kosár-
labdára

jutó
havi

óraszá
m

Korlátozott
mértékű

gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi
hatással bíró

sportcélú
ingatlan feltételei

2020/21 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2019/2020

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2020/2021)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2020/2021)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 5 8 8 0 Nincs

U11 7 6 10 0 Nincs

U12 13 7 12 1 Országos

U14 16 20 25 1 Országos

U16 17 23 18 1 Országos

U18 15 13 20 1 Országos

U20 4 5 3 0 Nincs

U23 3 1 0 0 Nincs

U25 1 0 0 0 Nincs

Összesen 81 83 96 4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 650 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 14 805 000 Ft

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

Összesen 24 455 000 Ft

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Sporteszközök, sportfelszerelések (mezek, melegítők, cipők, labdák, stb.) beszerzése a
benchmark alapján.

Személyszállítási költségek Az egyesület tulajdonát képező kisbuszok költségei, valamint az idegenbeli
mérkőzésekre igénybe vett buszok bérleti díjai.

Nevezési költségek A verseny, mérkőzés nevezési költsége az MKOSZ Díjfizetési szabályzatában
meghatározottak szerint.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának támogatása az MKOSZ Díjfizetési
Szabályzatában meghatározottak szerint.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Az edzések és mérkőzések idejére igénybe vett tornatermek, tornacsarnokok bérleti
díjai.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

A 2020-21-es szezonban szervezett táborok, mérkőzések étkezési és szállás költsége.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Az egyesület munkájában részt vevő sportmunkatársak megbízási díjai, munkabérei és
ezek járulékai.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás
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Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás

2020/21 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)

21 941 882 Ft 226 181 Ft 450 000 Ft 22 618 063 Ft 2 513 118 Ft 24 905 000 Ft 25 131 181 Ft
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Képzés

2020/21 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

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

2020/21 évad - Tervezett összes 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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Versenyeztetés

2020/21 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 250 000 Ft

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

400 000 Ft

tagsági díj 15 000 Ft

a pályahitelesítés díja 40 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 150 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 50 000 Ft

Összesen 905 000 Ft

Indoklás

A megnövekedett gyermek létszám arányában a bajnokságok, kupákon való részvételek száma is megnövekedett, a versenyek részvételi díja mellett az általunk
rendezett mérkőzések alkalmával a versenybírói költségek is növekedtek. Tagdíjhoz, a Sportegyesületek Országos Szövetsége tagdíját szeretnénk elszámolni. 

2020/21 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

813 678 Ft 8 219 Ft 0 Ft 821 897 Ft 91 322 Ft 905 000 Ft 913 219 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    Képzés fejlesztése  Üzemeltetés 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 125 000 Ft 127 540 Ft 63 752 Ft 188 752 Ft

Utánpótlás-nevelés 450 000 Ft 452 405 Ft 226 181 Ft 676 181 Ft

Összesen 575 000 Ft  864 933 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A ajánlatok bekérése, döntésre előkészítése, a munkák megrendelése, az elkészült munka átvétele a megrendelés
paramétereinek alapján.

Utánpótlás-nevelés Az utánpótlás nevelés ráfordításainak nyomon követése, beszerzések és a napi szintű működés felügyelete.

be/SFPHP01-14072/2020/MKOSZ

2020-09-03 12:20 15 / 29



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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Siófok, 2020. 09. 03.

be/SFPHP01-14072/2020/MKOSZ

2020-09-03 12:20 16 / 29



Nyilatkozat 2

Alulírott Szalai István Attila (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a 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 8 napon belül 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 Pénzügyminisztérium 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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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 6. 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.

18. 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;

19. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.

tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

20. 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;

21. 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;
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22. 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;

23. 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: Siófok, 2020. 09. 03. Szalai István Attila 
elnök 

SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Szalai István Attila, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET

☐ 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 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

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll

hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☑ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
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☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan5

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.6]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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: Siófok, 2020. 09. 03.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

6Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

7Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

8Lásd a 3. pont szerint!

9Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Szalai István Attila (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.

Siófok, 2020. 09. 03.

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).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2020/2021-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 – ide nem értve a

támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, 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: Siófok, 2020. 09. 03. Szalai István Attila 
elnök 

SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET
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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

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)

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi hiteles (.es3 formátumú) tulajdoni lap

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan üzemeltetési szerződése vagy a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy saját maga az
üzemeltető

Nyilatkozat arról, hogy a sportszervezet nem vesz igénybe állami támogatást az üzemeltetési költségek finanszírozása érdekében

Az üzemeltetési költségek előzetes kimutatásának dokumentációja (a kitöltendő táblázatok az MKOSZ honlapjáról tölthetőek le)

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

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

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását a
beruházáshoz.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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;

A beruházás megvalósíthatósági tanulmánya, amely bemutatja a megvalósítani kívánt sportcélú létesítmény beruházás feltételeit,
körülményeit.

A beruházás fenntarthatósági tanulmánya, amely bemutatja a megvalósítani kívánt sportcélú létesítmény beruházás feltételeit,
körülményeit. és a működése során várható eredményeket.

Tervezői jogosultsággal rendelkező szakember által készítette és aláírásával ellátott tervezési ütemterv.

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

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

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

Kelt: Siófok, 2020. 09. 03.
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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 2 358 090 Ft 23 819 Ft 0 Ft 2 381 910 Ft 2 381 910 Ft 4 740 000 Ft 4 763 819 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 186 466 Ft 63 752 Ft 125 000 Ft 6 375 218 Ft 2 732 236 Ft 9 043 702 Ft 9 107 454 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 186 466 Ft 63 752 Ft 125 000 Ft 6 375 218 Ft 2 732 236 Ft 9 043 702 Ft 9 107 454 Ft

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

21 941 882 Ft 226 181 Ft 450 000 Ft 22 618 063 Ft 2 513 118 Ft 24 905 000 Ft 25 131 181 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 813 678 Ft 8 219 Ft 0 Ft 821 897 Ft 91 322 Ft 905 000 Ft 913 219 Ft

Összesen 31 300 116 Ft 321 971 Ft 575 000 Ft 32 197 087 Ft 7 718 586 Ft 39 593 702 Ft 39 915 673 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (51 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-200228063601_1582870917.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2020-02-28 07:21:57)
c5d1837e8698209523c82ff2c731e4524173487b7f1afef4d89a74adcf53f95c

afanyilatkozat_1592988163.pdf (Kér. kieg. szerk., 170 Kb, 2020-06-24 10:42:43) e23b6efc4dcffd47720e37b8f69a097f67a48cdfffa12d1e6bfdd46793119434

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)

alairasmintaszalaikosarsuli_1582267109.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2020-02-21 07:38:29)
d0cfe5e77a5ea2f7fc066bc333f2522630bbcfe7b22ab7a7169aee9085e002dc

Egyéb dokumentumok

munkakorileirasadminisztrator_1592986116.pdf (Kér. kieg. szerk., 40 Kb, 2020-06-24 10:08:36)
39e2f33363ad3038b34d53ea271c653732b410302be6716146bc5634b2f89248

munkakorileirasedzo_1592986123.pdf (Kér. kieg. szerk., 35 Kb, 2020-06-24 10:08:43)
31500488aa3fa6c76ee6fd1ad34d43b795199b5f8a565a39ea9758978b7a4748

munkakorileiraskonyvelo_1592986129.pdf (Kér. kieg. szerk., 36 Kb, 2020-06-24 10:08:49)
c66113deeb7a22447a5e112501b9e373a28847fe81418da9a0537f90efa69eab

munkakorileirassportmunkatars_1592986137.pdf (Kér. kieg. szerk., 50 Kb, 2020-06-24 10:08:57)
23ff30b5b4d36040dae053c37a473d13ce163a10d267a45ec2480fe398de9470

munkakorileirasvezetoedzo_1592986144.pdf (Kér. kieg. szerk., 40 Kb, 2020-06-24 10:09:04)
5102950d79be5f22e1597e31a9af73de9b7c70547c53880bd6658946c79e33ba

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-200228063903_1582871084.pdf (Szerkesztés alatt, 789 Kb, 2020-02-28 07:24:44)
26d399de65d9a134d38ca4e2ace11e6d82b4897c05061b2986bd4a50f978ec02

emminyilatkozat_1592988138.pdf (Kér. kieg. szerk., 730 Kb, 2020-06-24 10:42:18) cc3139e497e62c7bec35b7ae6bcbc062684ee396d0db2a5efa4b9d5373ab654c

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

epitesugyihatosaginyilatkozat-siofok9343-2_alairt_1592986012.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2020-06-24 10:06:52)
176165c131f690bae8229a208a4ecfa3175430f389e90300ba828b7589745b01

epitesugyihatosaginyilatkozat-siofok10615-1_alairt_1592986020.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2020-06-24 10:07:00)
bf594541ba03cedded3e46d4a44e692e99729b50ed3e4930529d5481e287ee95

img-200228070712_1582876915.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2020-02-28 09:01:55)
0898d71636fe5bcba1336afa2777c8600a3794a3a4aed8a024fd8092ad4e6dda

A beruházás fenntarthatósági tanulmánya, amely bemutatja a megvalósítani kívánt sportcélú létesítmény beruházás feltételeit, körülményeit. és a
működése során várható eredményeket.

img-200228070712_1582876872.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2020-02-28 09:01:12)
0898d71636fe5bcba1336afa2777c8600a3794a3a4aed8a024fd8092ad4e6dda

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

kosarkivonat20200204_1582790167.pdf (Szerkesztés alatt, 588 Kb, 2020-02-27 08:56:07)
7808321b456bd2b204a06e07bdeadcd672526f7eb343870b99f3bd38222fa32b

kivonat_kosar_20200618_1593062293.pdf (Kér. kieg. szerk., 918 Kb, 2020-06-25 07:18:13)
a43ff116c6159f0b42841b02577fe7bb2c78d3f2c44a3d2fc52819c67f379790

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igszolgdij_1582789772.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2020-02-27 08:49:32) 3d41a93959ba7b0e73db30050d23a0ef034076381a0c82cb2e37b9e9b906119d

bankikivonatigazgatasiszolg_dij_befizetesrol_1592985710.pdf (Kér. kieg. szerk., 94 Kb, 2020-06-24 10:01:50)
06aa5023f3212fc983499050827609ce2aac569f638aae717f33a9f4869f7dd9

igszolgdij_45000_befizetese_1599118880.pdf (Hiánypótlás, 29 Kb, 2020-09-03 09:41:20)
3d41a93959ba7b0e73db30050d23a0ef034076381a0c82cb2e37b9e9b906119d

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

koztart_opten_kerelem_001_14072_20200220_1582180572.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-02-20 07:36:12)
25d53d9ba5fecf11af96eecee792e7e0b61b9348e8b2bcd6517900138468d356

koztart_opten_kerelem_001_14072_20200220_1582180572.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-02-20 07:36:12)
25d53d9ba5fecf11af96eecee792e7e0b61b9348e8b2bcd6517900138468d356

koztart_opten_kerelem_002_14072_20200620_1592669749.pdf (Kér. kieg. szerk., 77 Kb, 2020-06-20 18:15:49)
7410ad9342807ba1bdc5519923d4f7cf049c48c9d3c76b6194f0e04ac0395634

koztart_opten_kerelem_003_14072_20200901_1598942135.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2020-09-01 08:35:35)
9418bfca81e55f1ec9a235f3c89c4835c9f69c7d0b4ff5e2815bfac04bfc4f6e

A beruházás megvalósíthatósági tanulmánya, amely bemutatja a megvalósítani kívánt sportcélú létesítmény beruházás feltételeit, körülményeit.

img-200228174409_1582911054.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2020-02-28 18:30:54)
05b34606b13bcd64cb14aecd1bbce2a4d7601e5462580ed1cf3eafc421464b11

aberuhazasmegvalosithatosagitanulmanyaamelybemutatjaamegvalositanikivantsportceluletesitm_1593147402.pdf (Kér. kieg. szerk., 231 Kb, 2020-06-26 06:56:42)
16f5f6e41a3f49410cd08126872feb0a346227412912b841526d1c2578891478
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megvalosithatosagitanulmany_1599119039.pdf (Hiánypótlás, 413 Kb, 2020-09-03 09:43:59)
b5187e942f62601fd24a002d5171e963be07f7d4b89e9a996f48210f4d9cbdbc

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

img-200228172805_1582910045.pdf (Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2020-02-28 18:14:05)
15911eba58df5bca2f40bf8ed0eb4ec64c1f7c77274bebadd9e69a2489020caf

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-200228064126_1582871266.pdf (Szerkesztés alatt, 696 Kb, 2020-02-28 07:27:46)
a39a4cf5cb5f7c90c41c3d6b21b81b64bdd52c85bbddabbe47a1844ba4ba88d1

2nyilatkozat_1592988123.pdf (Kér. kieg. szerk., 614 Kb, 2020-06-24 10:42:03) 24e3ebb595202e3840be12d1c3a240534acae2404ab9464b9f67cd2aa1b29325

2sz_nyilatkozat_1599119321.pdf (Hiánypótlás, 696 Kb, 2020-09-03 09:48:41) a39a4cf5cb5f7c90c41c3d6b21b81b64bdd52c85bbddabbe47a1844ba4ba88d1

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-200228064826_1582871722.pdf (Szerkesztés alatt, 622 Kb, 2020-02-28 07:35:22)
00852b8fd9a9453a30556d5dc1951e8700158ad887eba29188f588effd75ebee

nyilatkozatonreszforrasarol_1592988110.pdf (Kér. kieg. szerk., 655 Kb, 2020-06-24 10:41:50)
8dfbe6bd3cfc9d7ce0f1315ab7e88612d07c3ed5ed3c13ca0c0540e10c314636

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

img-200228082921_1582877728.pdf (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2020-02-28 09:15:28)
7b7212ab33629b524a8f559049832e2e8ac90cd245865b531a6855c55ebb9e2a

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

tullap1_1582877974.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2020-02-28 09:19:34) dd3dcb712d5d84a9abc6d8ac147ee48d94c59dea307c3930fdb7ec588db9eb20

tullap2_1582877985.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2020-02-28 09:19:45) fac8bd67d5d15022fb7849f3d43d55dc595a52aba9c0269736b5ea29550d642f

tullap06062020022808152800-60127987220-127987235-452f386b6a735a6d2b6b4a6e5_1582877991.es3 (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2020-02-28 09:19:51)
89f856af2f9f994857c9649814e2e8a8d934e81729ca57d2f42e0c120ecb3a28

tullap06062020022808152800-60127987465-127987471-3546487a542f77797a5667304_1582878000.es3 (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2020-02-28 09:20:00)
ae68532e9cebc611b41860c311037e050f9232e7e93b2433d5410b2025466b42

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását a beruházáshoz.

tulajdonosihozzajarulasonkori_1592985898.pdf (Kér. kieg. szerk., 185 Kb, 2020-06-24 10:04:58)
3d046e9f6bdba1e983b1658cf085a287d55454c3919acc3f9e58a33e3c8b755e

tulajdonosihozzajarulas_1592985907.pdf (Kér. kieg. szerk., 187 Kb, 2020-06-24 10:05:07)
a7646f2e02337a5beb77236de953f7c2694209e20f5adec84312f58045f5693f

img-200228070712_1582876817.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2020-02-28 09:00:17)
0898d71636fe5bcba1336afa2777c8600a3794a3a4aed8a024fd8092ad4e6dda

tulajdonosi_hozzajarulas_1599119536.pdf (Hiánypótlás, 187 Kb, 2020-09-03 09:52:16)
a7646f2e02337a5beb77236de953f7c2694209e20f5adec84312f58045f5693f

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;

tulajdonosihozzajarulas_1592985938.pdf (Kér. kieg. szerk., 187 Kb, 2020-06-24 10:05:38)
a7646f2e02337a5beb77236de953f7c2694209e20f5adec84312f58045f5693f

img-200228070712_1582876839.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2020-02-28 09:00:39)
0898d71636fe5bcba1336afa2777c8600a3794a3a4aed8a024fd8092ad4e6dda

tulajdonosi_hozzajarulas_kosarsuli_1599119743.pdf (Hiánypótlás, 187 Kb, 2020-09-03 09:55:43)
a7646f2e02337a5beb77236de953f7c2694209e20f5adec84312f58045f5693f

tulajdonosi_hozzajarulas_onkori__1599119751.pdf (Hiánypótlás, 185 Kb, 2020-09-03 09:55:51)
3d046e9f6bdba1e983b1658cf085a287d55454c3919acc3f9e58a33e3c8b755e

tulajdonosihozzajarulasonkori_1593062369.pdf (Kér. kieg. szerk., 185 Kb, 2020-06-25 07:19:29)
3d046e9f6bdba1e983b1658cf085a287d55454c3919acc3f9e58a33e3c8b755e

Tervezői jogosultsággal rendelkező szakember által készítette és aláírásával ellátott tervezési ütemterv.

newdoc2020-02-2811.23.41_1582909617.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2020-02-28 18:06:57)
48defcb0c8283c92a4cbcd566b90ef48f677c8492dc64da21bc7110a475f8016

tervezesiprogram_1599119072.pdf (Hiánypótlás, 206 Kb, 2020-09-03 09:44:32) f4c2f179b06b74e955d538d827b48302c84a2011f46080f837456740587fce77

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

tulajdonosihozzajarulasonkori_1592985879.pdf (Kér. kieg. szerk., 185 Kb, 2020-06-24 10:04:39)
3d046e9f6bdba1e983b1658cf085a287d55454c3919acc3f9e58a33e3c8b755e

img-200228070712_1582876493.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2020-02-28 08:54:53)
0898d71636fe5bcba1336afa2777c8600a3794a3a4aed8a024fd8092ad4e6dda

tulajdonosi_hozzajarulas_onkori_1599119396.pdf (Hiánypótlás, 185 Kb, 2020-09-03 09:49:56)
3d046e9f6bdba1e983b1658cf085a287d55454c3919acc3f9e58a33e3c8b755e
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