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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Szent Pál Akadémia - Hit Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

SZPA-HSE

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

Nem

Gazdálkodási formakód

114

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

18289907-2-42

Bankszámlaszám

12072507-01485408-00200006

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1103

Város

BUDAPEST

Közterület neve

GYÖMRŐI

Közterület jellege

út

Házszám

69

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1103

Város

BUDAPEST

Közterület neve

GYÖMRŐI

Közterület jellege

út

Házszám

69

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 310 29 18

Fax

+36 1 260 37 17

Honlap

www.szpakosarlabda.hu

E-mail cím

istvankauzal@gmail.com

E-mail cím

jelek@mphungary.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

ELEK JÓZSEF

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ELNÖK

Mobiltelefonszám

+36 20 977 71 77
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
KAUZÁL ISTVÁN

Mobiltelefonszám
+36 70 310 29 18

E-mail cím
istvankauzal@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

BPG ÚJSZÁSZ UTCA

BORNEMISZA PÉTER
GIMNÁZIUM

BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM

24

Felkészülés

BPG SZÁVA UTCA

BORNEMISZA PÉTER
GIMNÁZIUM

BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM

24

Felkészülés

HIT PARK LABDACSARNOK

HIT GYÜLEKEZETE

1103 GYÖMRŐI ÚT 69.

30

Felk. és
versenyeztetés

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA

AJKA ÖNKORMÁNYZAT

VÁROSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETŐ
SZERVEZETE

10

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1992-05-20
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1995-05-20

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

SZPA FC

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1992-05-20
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

15,75 MFt

16 MFt

16,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

39,92 MFt

585 MFt

80 MFt

Egyéb támogatás

0,94 MFt

234 MFt

25 MFt

Összesen

56,61 MFt

835 MFt

121,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

15,72 MFt

16,5 MFt

50 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,87 MFt

2,2 MFt

2,2 MFt

Anyagköltség

4,2 MFt

4,6 MFt

4,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

17,8 MFt

18,5 MFt

18,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,55 MFt

2,9 MFt

3,2 MFt

Összesen

42,14 MFt

44,7 MFt

79 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

28,87 MFt

48 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,87 MFt

2,2 MFt

2,2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 167 804 Ft

203 356 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

25 520 807 Ft

510 416 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

61 089 003 Ft

1 221 780 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

2 511 305 Ft

50 226 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A 2016-17-es évi tervezésünk elsődleges célja Ajka városának utánpótlás bázisának felépítése és kialakítása, valamint a lehetséges csapatok országos rendszerben
való versenyeztetése. Ajkán 2016. június 4-én egy városi meghívó keretén belül az egyesület egy kosárlabda „jamboree”-t tartott az iskolák részére, melyen közel
100 gyermek jelenlétével egy egész napos kosárlabda játék zajlott a Fekete István Általános Iskola tornatermében. A megjelentek nagy része az adatainak
leadásával segítette a tervezési munkánkat abban, hogy mely korosztályok versenyeztetését vállaljuk be a nevezési időszak alatt. Ennek függvényében Ajkán négy
országos korcsoportot tudtunk létrehozni:Fiú Serdülő (U14),Fiú Kadett (U16), Lány Tini (U13), Kenguru vegyes (U11).A csapatokat alkotó játékosokat az országos
nyilvántartási rendszerbe szeptembertől kezdtük beigazolni, versenyengedéllyel rendelkező létszám az alábbiak szerint alakult:Fiú Serdülő (U14)-12 fő,Fiú Kadett
(U16)-19 fő,Lány Tini (U13)-7 fő, Kenguru vegyes (U11)-17 fő.Az utánpótlás csapatok mögé egy felnőtt női csapatot is létrehoztunk, melyet az amatőr női
bajnokságban indítottunk el azzal a reménységgel, hogy segíti az utánpótlás vonal fejlődését.A csapatok edzéseit és mérkőzéseit a Fekete István Általános Iskolában
tartjuk Ajkán.További csapataink szerepeltetése Budapesten az alábbiak szerint alakult létszámmal: Országos bajnokságban:Férfi NB 2. Közép/A csoport-11 fő,Fiú
Junior (U18)-11 fő,Lány Serdülő (U14)-13 fő,Megyei (Budapest) bajnokságban:Férfi FD csoport-11 fő, Lány Serdülő (U14)-13 fő,Kőbányai Kenguru
bajnokságban:Kenguru (U11)-15 fő.A csapatok edzéseit a Bornemisza Péter 2 iskolájában (Száva és Újszász utca), valamint a Hit Park Labdacsarnokában tartjuk
Budapesten, ahova a mérkőzéseket is szervezzük.Jelenleg összesen 111 fős a versenyzői létszámunk, e mellett még közel 40-50 fős iskolai gyermek részére és 20
fő óvodai gyermek részére tartunk felkészítői (szakköri) edzéseket. A 2016-17-es pályázatunkban egy új Sportcsarnok építésére kaptunk lehetőséget, aminek a
munkálatait az idén elkezdenénk, ennek a befejezése 2018-ra várható, ahol az ajkai utánpótlás további építését folytatnánk. A szakosztályunk szervezete jelenleg egy
szakosztály vezetővel, egy technikai vezetővel és kettő edzővel és három testnevelő tanárral dolgozik, 7 utánpótlás és 3 felnőtt csapat vezetése és irányítása komoly
terhet és feladatot jelent számunkra.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A jelenlegi pályázatunkban új ingatlan beruházás nincs, mert a 2016-17-es pályázatunkban egy új Sportcsarnok építésére kaptunk lehetőséget Ajkán, valamint
Budapesten az Újszász utcai Iskolához egy tornacsarnok építésére, aminek a munkálatait az idén ősszel elkezdenénk, ennek a befejezése 2018-ra várható, ahol az
utánpótlás további építését folytatnánk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt 07.01 után a nevezésekkel és az operatív feladatokkal (szerdződések megkötése, edzéstervek kialakítása, edzők és kiegészítő személyek bevonása,
sporteszközök vásárlása stb.) indulunk, július közepétől edzőtáborozásokat tartunk a különböző korosztályoknak augusztus végéig, szeptembertől beállnak az
edzések időtartama az iskolákban és felkészítési mérkőzéseket játszunk, októbertől indul a legtöbb helyen a bajnokság, amit már felkészülve várunk. Decemberig a
Tao szerződéseket kötjük, januártól május végéig a bajnokságok befejezését végezzük a hozzá tartozó személyi és tárgyi kifizetésekkel, júniusban a tao lezárásával
foglalkozunk.

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 2016-17-es sportfejlesztési program keretén belül Ajkán 4 új csapatot indítottunk országos utánpótlás bajnokságban, fiú U14, fiú U16, lány U13 és vegyes U11-es
korcsoportokkal. Közel 70 új gyermeket regisztáltunk be az országos nyilvántartó rendszerbe és számukra megyszerveztük testnevelő tanárok vezetésével az
edzéseket és mérkőzéseken való részvételt. Mivel több korosztálynak is újkeletű volt a bajnokságban való részvétel, valamint a kosárlabda szabályainak
megismerése és elsajátítása, így nem kis feladat hárult az edzőkre, hiszen szinte az alapoktól kezdve kellett a gyermekeknek a játékhoz ismeretet és tudást átadni. A
játékosoknak a kosárlabdához való viszonya az elmúlt időszak alatt sokat javult, képességekben és tudásban is folyamatosan fejlődtek és javultak, az eredmények is
azt mutatták és bizonyították, hogy Ajkán egy jó alap alakult ki utánpótlás vonalon. Az idei pályázatban szeretnénk szak- és sportedzői vonalon erősíteni az
utánpótlást, valamint először biztosítani számukra edzőtáborozást a bajnokság kezdete előtt. Budapesten Fiú (U18),Lány Serdülő (U14) és Kenguru (U11)
korosztályban versenyeztek csapataink, ebből is az U18-as és az U11-es korosztálynak először nyilt lehetősége ebben a formációban versenyeznie, így számukra a
képzés és a fejlődés volt az elsődleges szempont. Az idei programban (SFP) szeretnénk a lehető legkisebb korosztályokba fektetni a legtöbb figyelmet és alulról
építeni fel egy utánpótlás vonalat, így tervek szerint 2-2 gyermek és kenguru csapat kialakításában gondolkodunk, sőt, amennyiben van rá lehetőség, akkor akár
bővítenénk a csapatok számát. A meglévő UP csapatokat szeretnénk továbbra is versenyeztetni, terveink szerint 3 kadett és egy junior korosztályú csapattal, valamint
az amatőr egyetemi csapatot is elindítanánk női U25-ös korosztályban.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A terveink szerinti fejlesztések túlmutatnak a kosárlabda csapatok munkáiban résztvevők körén. Az eddig is rendszeresen szervezett budapesti család-barát
kosárderbik, családi sportnapok továbbfejlesztésével (amelyek megrendezésében játékosaink mindig is generátor szerepet töltöttek be), a fennálló potenciálok
további kiaknázásával jelentős lépéseket tehetünk a tömegesítés megvalósításában, egyfajta „kosaras hátország” megteremtésében és fenntartásában. A nagyobb
tömeg megmozgatása, érdekeltté tétele az ügy kapcsán a gazdasági vonatkozásokat is nyilvánvalóan felpezsdítené. Nem csupán a támogatók, szponzorok
egyértelmű szerepének szeretnénk nagyobb teret nyitni, hanem olyan komplex együttműködések számára is lehetőséget, ötleteket adni, amely a civil
szerveződésekben, a helyi közösség felelős közreműködésében rejlik, és hazánkban még kiaknázatlan, kultúrája,szokásai meghonosításra várnak. A sok résztvevős
programjainkra terveink között a kerületi, fővárosi, sőt a vidéki „vonzáskörzetet” is aktivizálnánk, főleg az Ajkán tervezett projektünk megvalósításával. Céljaink között
az is szerepel, hogy egy látványos csapatsport köré épülve egyre több ember megtalálja a megfelelő szórakozását, valamint az abból adódó szabályok megtanulása
segítse a fiatalok társadalomba való beilleszkedését és a gazdasági élet területén való aktív és prosperáló jövőkép kialakítását. Hiszünk abban, hogy a kosárlabda
megfelelő eszköz arra, hogy a benne résztvevők személyiségének fejlődése segíti az élet több területének megértését és a küzdelem hozzájárul egy szilárd,
cselekedni akaró generáció felnövekedésében. A versenyhelyzet mindig a határok feszegetésével jár, ez ad lehetőséget arra, hogy a fiatalok megismerjék jobban
önmagukat, képességeiket és tudásukat, határaikat egyaránt. Programunk egy hosszútávú terv következő állomása, ahol egyre jobban szeretnénk az egyesületünk
alapjait lerakni és elindítani a legkisebbek által egy sikeresen működő szervezetet.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda cipő

pár

60

50 000 Ft

3 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda
mez/nadrág garn.

szett

60

22 000 Ft

1 320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sapka

db

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bordásfal
egyszakaszos

db

12

25 000 Ft

300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

2

160 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Háló

db

4

4 000 Ft

16 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Taktikai tábla

db

5

11 000 Ft

55 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sporttáska

db

16

15 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SMR henger

db

1

5 000 Ft

5 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

29

20 000 Ft

580 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

db

30

30 000 Ft

900 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

30

9 000 Ft

270 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futópad

db

1

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Ellipszis tréner

db

1

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Evezőgép

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

BODY-SOLID G6B
KOMBINÁLT
EDZŐGÉP

db

1

519 000 Ft

519 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

BODY SOLID GS348Q
SMITH ERŐKERETGUGGOLÓ KERET

db

1

382 000 Ft

382 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

BODY-SOLID GAB39
RÓMAI HASPAD

db

1

34 000 Ft

34 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

DB3052 KETTLEBELL
8KG

db

4

7 200 Ft

28 800 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

DB3052 KETTLEBELL
12KG

db

4

10 800 Ft

43 200 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

DB3052 KETTLEBELL
16KG

db

4

14 400 Ft

57 600 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

DB3052 KETTLEBELL
20KG

db

2

18 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

DB9691
FEKVŐTÁMASZ
KERET

db

6

2 400 Ft

14 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

RIP:60 EDZŐ
HEVEDER

db

6

19 900 Ft

119 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futócipő

pár

60

40 000 Ft

2 400 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

NYOMTATÓ

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SZOBAKERÉKPÁR

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft
14 220 400 Ft

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

Indoklás

Kosárlabda cipő

NB1-es női csapat (15fő) és az NB2-es férfi csapat (15 fő) részére.

Kosárlabda mez/nadrág garn.

NB1-es női csapat (15fő) és az NB2-es férfi csapat (15 fő) részére (2 db garnítúra fehér-színes).

Sapka

NB1-es női csapat (15fő) és az NB2-es férfi csapat (15 fő) részére

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA
szabvány

NB1-es női csapat (15fő) és az NB2-es férfi csapat (15 fő) részére

Bordásfal egyszakaszos

NB1-es női csapat (15fő) és az NB2-es férfi csapat (15 fő) részére

Táblagép

A SZAKOSZTÁLY ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZERÉHEZ, SZERVEZÉSÉHEZ, TERVEZÉSÉHEZ, TÁRGYALÁSOK
LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES.

Háló

NB1-es női csapat (15fő) és az NB2-es férfi csapat (15 fő) részére

Taktikai tábla

SZPA-HSE csapatai számára a megfelelő szakmai munkához.

Sporttáska

NB1-es női csapat és az NB2-es férfi csapat részére.

SMR henger

NB1-es női csapat és az NB2-es férfi csapat részére.

Kabát

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Utazó melegítő

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Utazó póló

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA
szabvány

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Videokamera

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Futópad

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Ellipszis tréner

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Evezőgép

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

BODY-SOLID G6B KOMBINÁLT
EDZŐGÉP

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

BODY SOLID GS348Q SMITH ERŐKERET-GUGGOLÓ KERET

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

BODY-SOLID GAB39 RÓMAI HASPAD

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

DB3052 KETTLEBELL 8KG

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

DB3052 KETTLEBELL 12KG

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

DB3052 KETTLEBELL 16KG

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

DB3052 KETTLEBELL 20KG

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

DB9691 FEKVŐTÁMASZ KERET

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

RIP:60 EDZŐ HEVEDER

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

Futócipő

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

NYOMTATÓ

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

SZOBAKERÉKPÁR

A kosárlabda csapatok megfelelő egészségi, szakmai fejlődéséhez.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

9 862 770 Ft

101 678 Ft

203 356 Ft

10 167 804 Ft

4 357 630 Ft

14 423 756 Ft

14 525 434 Ft

2018-12-14 14:52
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF

ISKOLAI TORNATEREM PARKETTÁJÁNAK
ÁTRAKÁSA, FELÚJÍTÁSA

2018-02-01

2018-02-28

2018-03-01

5 380 000 Ft

TEF

SPORTCSARNOK BELSŐ FELÚJÍTÁSA
ÁTALAKÍTÁSA NB1 CSARNOKKÁ

2018-07-01

2018-08-31

2018-09-01

836 150 Ft

TEF

SPORTCSARNOK BELSŐ FELÚJÍTÁSA,
ÁTALAKÍTÁSA NB1 CSARNOKKÁ

2018-07-01

2018-07-31

2018-08-01

29 476 521 Ft

35 692 671 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

ISKOLAI TORNATEREM
PARKETTÁJÁNAK ÁTRAKÁSA,
FELÚJÍTÁSA

8400
AJKA
FELSŐCSINGERI
1

AJKA 2326

önkormányzati

Az iskolai testnevelés órák rendezett biztonságos
környezetben történhessenek, illetve a SZPA-HSE
Kosárlabda szakosztálya szintén biztonságos,
megfelelő körülmények között tudja végezni a szakmai
munkáját.

SPORTCSARNOK BELSŐ
FELÚJÍTÁSA ÁTALAKÍTÁSA NB1
CSARNOKKÁ

8400
AJKA
FELSŐCSINGERI
1

AJKA 2326

önkormányzati

SZPA-HSE Kosárlabda szakosztálya megfelelő
körülmények között tudja végezni a szakmai munkáját,
különös tekintettel a NB1 és az utánpótlás csapataira.

SPORTCSARNOK BELSŐ
FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA NB1
CSARNOKKÁ

8400
AJKA
FELSŐCSINGERI
1

AJKA 2326

önkormányzati

SZPA-HSE Kosárlabda szakosztálya megfelelő
körülmények között tudja végezni a szakmai munkáját,
különös tekintettel a NB1 és az utánpótlás csapataira.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

24 755 182 Ft

255 208 Ft

510 416 Ft

25 520 807 Ft

10 937 489
Ft

36 203 087 Ft

36 458 295 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

12

0

Nincs

U11

30

0

2

Országos

U12

30

0

2

Országos

U14

0

0

0

Nincs

U16

45

0

3

Országos

U18

12

0

1

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

15

0

1

Országos

Összesen

132

12

9

2018-12-14 14:52

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Gyógyszer

doboz

80

1 600 Ft

128 000 Ft

Gyógyszer

Gyógyszer

méter

200

850 Ft

170 000 Ft

Gyógyszer

Gyógyszer

csomag

60

2 000 Ft

120 000 Ft

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

Indoklás

Gyógyszer

Az utánpótlás csapatai számára szükséges egészségmegőrzés céljából.

Gyógyszer

Az utánpótlás csapatai számára szükséges egészségmegőrzés céljából.

Gyógyszer

Az utánpótlás csapatai számára szükséges egészségmegőrzés céljából.

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

11 806 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

418 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

600 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 900 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

6 320 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

42 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

66 044 000 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Az utánpótlás csapatai számára szükséges sportfelszerelések, sporteszközök.

Személyszállítási költségek

2 db egyesületi tuljadonban lévő busz szállítási költségei, üzemanagok, országos versenyekre és edzések szállítására.

Nevezési költségek

Utánpótlás fordulók nevezési költségeire tervezett keret.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

Hazai rendezésű versenyek játékvezetői, bírói és egyéb kiadásainak elszámolása.

Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja

Az utánpótlás csapatai számára szükséges edzések, felkészülések, edzőtáborok lebonyolításához bérelt sportlétesítmények
és sportpálya bérleti díjak.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

Ajkán és Budapesten az utánpótlás csapatok edzőtáboroztatása.

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

A megnövekedett csapat létszám és a minőségi szakmai munka, az utánpótlás csapataiban sportoló
fiatalok megfelelő színvonalon való edzésének, fejlődésének feltétele a kellő számú edző, sport szakember
biztosítása.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

59 256 333 Ft

610 890 Ft

1 221 780 Ft

61 089 003 Ft

6 787 667 Ft

67 265 780 Ft

67 876 670 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

20 000 Ft

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

1 000 000 Ft

tagsági díj

5 000 Ft

a pályahitelesítés díja

40 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

650 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

1 000 000 Ft

Összesen

2 715 000 Ft

Indoklás
Az Országos bajnokságban 2 felnőtt csapatunk szerepel, valamint megyei bajnokságban 1 felnőtt csapat, az NB1/B-s női csapatunk (Ajka) erősítése miatt terveztünk
be egy magasabb átigazolási díjat, verseny- és játékengedélyek kiállítása ezzel arányosan növekszik, 2 db versenypályánk hitelesítésére is terveztünk be költséget,
valamint az éves játékvezetői költségek a 3 felnőtt csapatunknál várhatóan megközelíti az 1 Mft-ot az új évben.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 435 966 Ft

25 113 Ft

50 226 Ft

2 511 305 Ft

279 034 Ft

2 765 226 Ft

2 790 339 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
(nem ingatlan)

203 356 Ft

203 356 Ft

101 678 Ft

305 034 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

510 416 Ft

510 416 Ft

255 208 Ft

765 624 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 221 780 Ft

1 221 780 Ft

610 890 Ft

1 832 670 Ft

Versenyeztetés

50 226 Ft

50 226 Ft

25 113 Ft

75 339 Ft

Összesen

1 985 778 Ft

2 978 667 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A TÁMOGATOTT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, A FELHASZNÁLÁS SORÁN SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI, JELENTÉSTÉTELI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉVEL, VALAMINT A FELHASZNÁLT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
ÖSSZES FELADAT ELLÁTÁSA.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A TÁMOGATOTT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, A FELHASZNÁLÁS SORÁN SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI, JELENTÉSTÉTELI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉVEL, VALAMINT A FELHASZNÁLT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
ÖSSZES FELADAT ELLÁTÁSA.

Utánpótlásnevelés

A TÁMOGATOTT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, A FLEHASZNÁLÁS SORÁN SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI, JELENTÉSTÉTELI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉVEL, VALAMINT A FELHASZNÁLT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
ÖSSZES FELADAT ELLÁTÁSA.

Versenyeztetés

A TÁMOGATOTT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, A FLEHASZNÁLÁS SORÁN SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI, JELENTÉSTÉTELI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉVEL, VALAMINT A FELHASZNÁLT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
ÖSSZES FELADAT ELLÁTÁSA.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: BUDAPEST, 2018. 12. 14.
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Nyilatkozat 2
Alulírott ELEK JÓZSEF (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;
18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: BUDAPEST, 2018. 12. 14.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott ELEK JÓZSEF (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szent Pál Akadémia - Hit Sportegyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Szent Pál Akadémia - Hit Sportegyesület
(kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: BUDAPEST, 2018. 12. 14.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott ELEK JÓZSEF (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

BUDAPEST, 2018. 12. 14.

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

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
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: BUDAPEST, 2018. 12. 14.
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ELEK JÓZSEF
ELNÖK
Szent Pál Akadémia - Hit Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-31 09:27:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:32:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-30 17:28:31
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-31 09:38:25
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:33:14

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:34:25
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:34:41
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-06-20 14:37:02
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-30 17:35:06
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-30 17:37:22
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-05-30 17:38:18
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-06-19 11:21:05
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-11-27 17:34:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-05-30 17:39:29
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2018-06-19 14:12:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-06-19 14:14:10
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-06-19 14:14:57
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-06-19 14:16:15
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-06-19 14:17:49
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-06-19 14:18:07

Kelt: BUDAPEST, 2018. 12. 14.
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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

5

5

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

5

5

0%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
NB1 NŐI CSAPAT

FŐ

15

15

0%

NB2 FÉRFI CSAPAT

FŐ

15

15

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

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

0%
12

12

0%
0%

45

45

0%
0%

Egyéb indikátorok
U12

FŐ

30

30

0%

U11

FŐ

30

30

0%

U9

FŐ

12

40

233%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

34 617 952 Ft

356 886 Ft

713 772 Ft

35 688 610 Ft

15 295 119 Ft

50 626 843 Ft

50 983 729 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 862 770 Ft

101 678 Ft

203 356 Ft

10 167 804 Ft

4 357 630 Ft

14 423 756 Ft

14 525 434 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

24 755 182 Ft

255 208 Ft

510 416 Ft

25 520 807 Ft

10 937 489 Ft

36 203 087 Ft

36 458 295 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

59 256 333 Ft

610 890 Ft

1 221 780 Ft

61 089 003 Ft

6 787 667 Ft

67 265 780 Ft

67 876 670 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

2 435 966 Ft

25 113 Ft

50 226 Ft

2 511 305 Ft

279 034 Ft

2 765 226 Ft

2 790 339 Ft

Összesen

96 310 251 Ft

992 889 Ft

1 985 778 Ft

99 288 919 Ft

22 361 820 Ft

120 657 849
Ft

121 650 738 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (61 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1493746394.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 19:33:14) d7d4a2c86a4ff7005047929a7f7265a085086c445ed3c3ef8a651c8902404f57
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)
elekjozsefalairasicimpeldany_1493746337.pdf (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2017-05-02 19:32:17)
a719f5b18524da97216b5742988090cd9d3cb8a75b183c4ceee650b0708caf18
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1511969212.pdf (Kér. kieg. szerk., 365 Kb, 2017-11-29 16:26:52)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
sghoce17112919160_1511977670.pdf (Kér. kieg. szerk., 172 Kb, 2017-11-29 18:47:50)
721d1aeafada56ebe8cf4cfa2001d7587430021ab48bac66d9ef619514f80b04
feljegyzes_azelkeszultletesitmeny_1511802837.pdf (Kér. kieg. szerk., 126 Kb, 2017-11-27 18:13:57)
4db07e6bf519721a634690e08707425f6aba4c50b786245e0932ae9e14ecc0c4
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1529410643.pdf (Módosítás hiánypótlás, 365 Kb, 2018-06-19 14:17:23)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
feljegyzes_azelkeszultletesitmeny_1_1529410669.pdf (Módosítás hiánypótlás, 126 Kb, 2018-06-19 14:17:49)
4db07e6bf519721a634690e08707425f6aba4c50b786245e0932ae9e14ecc0c4
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
ajka_projektelemfinanszirozasiter_1511802430.pdf (Kér. kieg. szerk., 451 Kb, 2017-11-27 18:07:10)
312d97cfa603b735b0844295b1d83d79b47308091477f85974c86ea2f2045692
szpa_hsekosarcsarnokprojektelem_1511802453.pdf (Kér. kieg. szerk., 303 Kb, 2017-11-27 18:07:33)
8450ce8d6202d04dba73e32f974e2af5d6fabd722154df37081d376c4405b740
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1529410407.pdf (Módosítás hiánypótlás, 365 Kb, 2018-06-19 14:13:27)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1529410450.pdf (Módosítás hiánypótlás, 365 Kb, 2018-06-19 14:14:10)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1511969240.pdf (Kér. kieg. szerk., 365 Kb, 2017-11-29 16:27:20)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
sghoce17112919160_1511977698.pdf (Kér. kieg. szerk., 172 Kb, 2017-11-29 18:48:18)
721d1aeafada56ebe8cf4cfa2001d7587430021ab48bac66d9ef619514f80b04
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1511803896.pdf (Kér. kieg. szerk., 127 Kb, 2017-11-27 18:31:36)
feb76a667f14ca644017b3e5235748d830a8645bb4256882621b7308a36f9b33
azelkeszultletesitmenyhasznosita_15_1529410526.pdf (Módosítás hiánypótlás, 127 Kb, 2018-06-19 14:15:26)
feb76a667f14ca644017b3e5235748d830a8645bb4256882621b7308a36f9b33
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1529410575.pdf (Módosítás hiánypótlás, 365 Kb, 2018-06-19 14:16:15)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1511969280.pdf (Kér. kieg. szerk., 365 Kb, 2017-11-29 16:28:00)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
sghoce17112919160_1511977725.pdf (Kér. kieg. szerk., 172 Kb, 2017-11-29 18:48:45)
721d1aeafada56ebe8cf4cfa2001d7587430021ab48bac66d9ef619514f80b04
feljegyzes_beruhazasfenntartasahoz_1511802652.pdf (Kér. kieg. szerk., 209 Kb, 2017-11-27 18:10:52)
7ffcdfd568032fba3c3bae8188c9613ba93ac9b1b9a51f0582ffe8a69f39e8e5
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1529410490.pdf (Módosítás hiánypótlás, 365 Kb, 2018-06-19 14:14:50)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
nyilatkozat_ajka_mukodtetes_finansz_1529410497.pdf (Módosítás hiánypótlás, 365 Kb, 2018-06-19 14:14:57)
41560b3c6187d1cefb51617a22a8880ee18ab4b4dfbc7ea0bc173dd058d6a3d2
Egyéb dokumentumok
onresz_nyilatkozat_1529498222.pdf (Módosítás hiánypótlás, 200 Kb, 2018-06-20 14:37:02)
3b8092eab31b58f7c4e7a22fa0627bd0ad10381f3a7fda6c3dd1a9f2f6f2906a
arajanlat_ajka_1511437875.pdf (Kér. kieg. szerk., 427 Kb, 2017-11-23 12:51:15) 07c152dc9eda99665b8ef2850247f3ebc766b4ca4ff8855aa3c2e510560e79c0
szpahsekosarcsarnokparkettafelu_1511437908.pdf (Kér. kieg. szerk., 272 Kb, 2017-11-23 12:51:48)
c99f596aaa926711a368bcc1c2cb4f2e0090a70d5b61f3065fa07f6822e64585
szpahsekosarcsarnokparkettafelu_1511437925.pdf (Kér. kieg. szerk., 186 Kb, 2017-11-23 12:52:05)
3737b41f00c0e8dcf2ad345136f48f2688b93e8881a19fcf1bf54a63d6f9ccf1
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat_1493746465.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 19:34:25) 207817ee4d3ac762246846be9bb120a7e3a70d76f36d44489db501c094ffc670
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
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a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
szpa_hse_cegkivonat_2018.05.18_1527751647.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 731 Kb, 2018-05-31 09:27:27)
50b235b5d8f5c4de3880691b670bb482fc36e152cbfbebc8ffa4834de34e1a54
szpa-hse_cegkivonat_2o170427_1493746172.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2017-05-02 19:29:32)
bf85f9114a4dedbd4d3680e36d8b012bc0ba726fd846896650c9094cf527cdcb
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasi_dij_modositas_2018.05.31_1527752305.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 125 Kb, 2018-05-31 09:38:25)
5f5e9b13b160e1c8e51cec8dfed5d9b2b1af56e5d1677fa54e7d170b97031022
igazgatasidijszpa-hse_1493746377.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2017-05-02 19:32:57)
1c7a2261ff9aa1ca0963f03785c770e00926a02ef04f070d125fb61d97f4f8c8
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
tulajdonosi_nyilatkozat_ajka_tulajd_1511948771.pdf (Kér. kieg. szerk., 252 Kb, 2017-11-29 10:46:11)
6f49d3f78846abb9305fdaeedc2927bdef548e048e9cdb880e5e86f44fde5e89
tulajdonosi_nyilatkozat_ajka_tulajd_1529410687.pdf (Módosítás hiánypótlás, 252 Kb, 2018-06-19 14:18:07)
6f49d3f78846abb9305fdaeedc2927bdef548e048e9cdb880e5e86f44fde5e89
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_005_09067_201_1527694111.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 80 Kb, 2018-05-30 17:28:31)
cd7ccdd0a9e9e922118c43e8904389e87525d8d2b02ad7af6455a5f811964fcf
igazol_1_szent_pal_akademia_-_hit_s_1493746355.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-05-02 19:32:35)
708a280067d13db9e0a56d0de52d76d8b0c800507ca2cf792df4d68e66fdea72
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493746480.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 19:34:41) e1ca8b17819288e15fa5433f439dd50ed7a410c15f6ed074180442cea8fb144f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
feljegyzes_1511800478.docx (Kér. kieg. szerk., 15 Kb, 2017-11-27 17:34:38) c5127180587ee1522248092f23e740eb83058e5e8dabcb823128753f2ac6522e
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
k-40862-2017-iiiszakmainyilatkoza_1511969412.pdf (Kér. kieg. szerk., 610 Kb, 2017-11-29 16:30:12)
549688378e3b002803b68522cd360a49fbd6fa4d793b1d6cf23ee8f0c072de59
epites_hatosag_nyilatkozat_ajkaep_1511948826.pdf (Kér. kieg. szerk., 266 Kb, 2017-11-29 10:47:06)
d079830b5e7923f6cce3dfe9480cf4b5df9f651b7869ee91b2fc470550ced964
nyilatkozat_1529400065.pdf (Módosítás hiánypótlás, 318 Kb, 2018-06-19 11:21:05) 494b4cbcb555b0a79556ca7b903974823bc021cd7c730f645a4ffb5134462476
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
hozzajarulasi2_1527694642.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 318 Kb, 2018-05-30 17:37:22)
3350c2e0b3b6e5aa4c94e285027cbd753c85788b588a13ff99eea78307dd02f6
nyilatkozat_ajkapadlofelujitas_1511_1511801796.pdf (Kér. kieg. szerk., 397 Kb, 2017-11-27 17:56:36)
2ae8632b8aa506573336d439c9c5e3a2a7529ff9d03f5bfe0d06f797181d1d56
nyilatkozatszpahsecsarnokpadlof_151_1511801821.pdf (Kér. kieg. szerk., 227 Kb, 2017-11-27 17:57:01)
7b463ea74f3a1a1cb63b3257cf8be2020129c0a98b16d99adfc86f3688e0d3b6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
2326-tulajdonilaphiteles0528_1527694678.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 8 Kb, 2018-05-30 17:37:58)
f9104cce3a03832501356eec70795db780770c5f01648df7adcc1a5580a23a8d
2326-terkep1_1527694698.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 91 Kb, 2018-05-30 17:38:18)
45ff3d489e5c636eec430afcd1fdd37339eb99a8b3ad88fcd30ff143fa957cfb
tulajdonilap_ajka_1511948847.pdf (Kér. kieg. szerk., 977 Kb, 2017-11-29 10:47:27) 941de6b990647aefe0a02a81a425a83f0daed381e86eca7fa36540c76f93dc33
budapest42140-19tullap_1511948986.jpg (Kér. kieg. szerk., 158 Kb, 2017-11-29 10:49:46)
c09752f8864fc11a0a2897f47ef4e0014e3c2f31e778ed3e0ec14f54baeac8a8
tulajdonlap_bp_1512648059.pdf (Kér. kieg. szerk., 60 Kb, 2017-12-07 13:00:59) c68635eba4b836d340e6cd08d35cfe45fa20731620bef094aba006b0c4a47408
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
hozzajarulasi2_1527694506.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 318 Kb, 2018-05-30 17:35:06)
3350c2e0b3b6e5aa4c94e285027cbd753c85788b588a13ff99eea78307dd02f6
nyilatkozatszpahsecsarnokpadlof_1511437840.pdf (Kér. kieg. szerk., 227 Kb, 2017-11-23 12:50:40)
9032e0158beb5780f92a2f0154b48c41847ef0a64fd78649bfb9dbcb2194df61
nyilatkozat_ajkapadlofelujitas_1511437852.pdf (Kér. kieg. szerk., 397 Kb, 2017-11-23 12:50:52)
9bfd4766b9e8a63c94f4ff58dc25112b747bb9ef19623e1fb51ae7ba03aeca39
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
kosarlabdacsarnokbelsofelujitas-_1527694743.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-30 17:39:03)
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ee4e8023cdd7d1b23ced820c20e28c5a435077a5741c3ac761560c822bacd0ee
20180530172949_1527694769.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 25 Kb, 2018-05-30 17:39:29)
1acf44a70078042831fb45b0dd4698e0c34ec68e149cc0c6f439f954433943bd
szpahsekosarcsarnokparkettafelu_1511373759.pdf (Kér. kieg. szerk., 272 Kb, 2017-11-22 19:02:39)
c99f596aaa926711a368bcc1c2cb4f2e0090a70d5b61f3065fa07f6822e64585
szpahsekosarcsarnokparkettafelu_1511373778.pdf (Kér. kieg. szerk., 186 Kb, 2017-11-22 19:02:58)
3737b41f00c0e8dcf2ad345136f48f2688b93e8881a19fcf1bf54a63d6f9ccf1
arajanlat_ajka_1511374760.pdf (Kér. kieg. szerk., 427 Kb, 2017-11-22 19:19:20) 07c152dc9eda99665b8ef2850247f3ebc766b4ca4ff8855aa3c2e510560e79c0
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
20180530172949_1527694786.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 25 Kb, 2018-05-30 17:39:46)
1acf44a70078042831fb45b0dd4698e0c34ec68e149cc0c6f439f954433943bd
kosarlabdacsarnokbelsofelujitas-_1527694806.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-30 17:40:06)
ee4e8023cdd7d1b23ced820c20e28c5a435077a5741c3ac761560c822bacd0ee
ajka_muszakitartalom_1511802105.pdf (Kér. kieg. szerk., 450 Kb, 2017-11-27 18:01:45)
619a3b0e1b6ff8b1785ad127e9e32259e04fe19d413690ddc4a5b3b2a54867cf
szpa_hsekosarcsarnokmuszakitart_1511802138.pdf (Kér. kieg. szerk., 303 Kb, 2017-11-27 18:02:18)
6289e2f5c81bf4e1a99dd7d1d8bdb138763efb31d55763f09be9578032fb43d7
muszakitartalom_rimex_1529410343.pdf (Módosítás hiánypótlás, 161 Kb, 2018-06-19 14:12:23)
b72736d1b601dac4286e1bcfa2c46f83ccc43c42b79ce8442b402d44638e0fc3
8400ajkafelsocsingeriut1_muszak_1529410361.pdf (Módosítás hiánypótlás, 289 Kb, 2018-06-19 14:12:41)
4bd30020f026883d964c88ee090a415b9237afd5cd2bf2bd1ef0ace9afed229e
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