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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Cédrus Művelődési és Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

CÉDRUS EGYESÜLET

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

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Nem

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18680157-1-13

Bankszámlaszám

11742094-21393787-

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2626

Város

Nagymaros

Közterület neve

Dózsa György

Közterület jellege

út

Házszám

11

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2626

Város

Nagymaros

Közterület neve

Dózsa György

Közterület jellege

út

Házszám

11

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 977 59 18

Fax

-

Honlap

www.cedrusegyesulet.hu

E-mail cím

hadi.peter@evisit.hu

E-mail cím

hadi.peter@evisit.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Hadi Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 977 59 18

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Bálint Tamás

+36 20 326 88 24

tamas.balint@invitel.hu

Hadi Péter

+36 20 977 59 18

hadi.peter@evisit.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tornaterme

Nagymaros város
Önkormányzata

KLIK

12

Felkészülés

Kismarosi Vilcsek Gyula általános Iskola tornaterme

Kismarosi
Önkormányzat

KLIK

6

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-04-11
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2000-04-11

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0,5 MFt

2 MFt

25,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,9 MFt

1,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

67,9 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

1 MFt

2,9 MFt

95 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

5,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,3 MFt

0,6 MFt

2 MFt

Anyagköltség

0,1 MFt

0,25 MFt

16,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,1 MFt

0,15 MFt

65 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,5 MFt

1,9 MFt

5,3 MFt

Összesen

1 MFt

2,9 MFt

93,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

0,7 MFt

2,3 MFt

11,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,3 MFt

0,6 MFt

1 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)

999 019 Ft

19 980 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

46 538 560 Ft

930 771 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

1 000 822 Ft

20 016 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk 1998 óta működő közhasznú szabadidős sportegyesület, mely számos szakosztállyal áll a sportolni vágyók szolgálatára. Bár a kosárlabdázás sokakat
megmozgat, azt vettük észre, hogy a játékosok átlag életkora megnőtt, ezért a szakosztály vezetősége úgy döntött, hogy az általános iskolai korosztályt megszólítva
bekapcsolódik az utánpótlás nevelésbe és lehetőséget biztosít a versenyzésre a megyei bajnokságban, ahol a férfi felnőtt csapatunk is játszik, így a 17/18-as
idényben egy U16-os csapattal is neveztünk. Mivel a helyi tornaterem nem szabványos méretű, ezért hazai pályánk a szomszédos Kismaroson található,
alkalmanként edzeni is ide járunk. Mivel az 5000 fős településünk aligha tudna kitermelni olyan sportolói bázist, amire építhetünk, kezdettől célunk a környék
iskolásainak megszólítása, hiszen a legközelebb Vácon található egyesület, aki foglalkozik utánpótlás neveléssel.A foglalkozások szakmai irányítását az egyesület
végzi, a foglalkozásokat pedig az egyesület edzői és az iskolák testnevelői tartják az előírásoknak megfelelően. A 2017-2018-as idényben az alapok lerakása
megtörtént, igazolva látjuk, hogy van érdeklődés a sport iránt, és nem csak a gyerekek, de a szülők részéről is van igény a kosárlabda életre.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A célunk eléréséhez - mely szerint a régiónk a magyar kosárlabdázás meghatározó utánpótlásnevelő bázisává váljon - elengedhetetlen, alapvető feltétele egy minden
tekintetben megfelelő infrastrukturális háttér. Városunk földrajzi elhelyezkedése is igen erős érv a helyszín választása mellett. A régiónkban nincs a feltételeknek
megfelelő létesítmény. Mivel minden korosztályban szeretnénk csapatokat nevezni a megyei/országos bajnokságokban, szükséges egy megfelelő méretekkel
rendelkező helyszín, ahol egyszerre több csapat is végezheti a felkészülését valamint a versenyeztetésük is megfelelő színvonalon biztosítható. A sportág
népszerűsítése szempontjából is fontos, hogy a szülőkön, hozzátartozókon túl, nagyobb számú közönség számára is vonzóvá tegyük a mérkőzésekre való
kilátogatást, mint a szabadidő kellemes eltöltését, egy izgalmas hétvégi programot, ahol a saját csapataiknak szurkolhatnak.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Felnőtt és utánpótlás korosztályú csapatokkal nevezünk a megyei bajnokságban a 2018/2019-es idényben. Béreinket 12 hónapra tervezzük. Terembérleteinket,
játékvezetői költségeinket versenyidőszakban folyamatosan fizetjük. Személyszállítási költségeket a versenyek alkalmával fizetjük. Az ingatlan beruházás első üteme
a tervek elkészítése.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési koncepciónk jelen fázisa a tömegesítésre helyezi a hangsúlyt. Ennek alapfeltétele az infrastrukturális fejlesztés, melyet az Önkormányzattal közösen
tervezünk. Egy új, megfelelő méretű és felszereltségű sportcsarnok létrehozása a célunk. Ezzel biztosítani tudnánk minél több korosztály felkészítését és
versenyeztetését, amit a mostani szűkös lehetőségeinkkel nagyon nehezen tudunk megoldani. Együttműködési megállapodást kötöttünk a MAFC Kosársulival. Az ő
szakmai támogatásukkal szeretnénk elérni, hogy a régió, Nagymarosi központtal, egy sikeres, eredményes és népszerű utánpótlás bázissá váljon. Hosszú távú
tervünk, hogy továbbra is indítunk felnőtt korosztályos csapatokat is a megyei bajnokságban, ezzel játéklehetőséget biztosítva azon játékosoknak, akiknek nem sikerül
magasabb szintre jutniuk utánpótlás-éveik alatt. Ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a kosárlabdát szerető de versenyezni nem kívánó réteghez tartozó embereknek is
(családok, baráti társaságok - minden korosztályban) biztosítani tudjuk a lehetőséget, az egészséges mozgáshoz, jó hangulatú játékhoz, a sportág feltételeit biztosító
és az igényeket maximálisan kielégítő környezetben egy erre alkalmas létesítményben.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A régiónkban (Nagymaros, Kismaros, Verőce, Szokolya, Kóspallag, Zebegény, Szob, Visegrád) tanuló általános iskolások körében egyre nagyobb érdeklődés
tapasztalható a kosárlabdát illetően. A bajnokságokban való részvétel további vonzerőt jelent, és minden feltétel adott, hogy minél több fiatalt nyerjünk meg a sportos
életvitelnek, így egy egészségesebb társadalom kialakításához. Programunk biztosítja a minőségi játékos képzést, a településeket összekötő csapatszellem pedig
olyan köteléket jelent a közösségek között, amire korábban nem volt példa. Jelenleg a segítők és edzők társadalmi munkában, önkéntes alapon, saját eszközeiket
használva végzik munkájukat, ami félő, hogy idővel a lelkesedés fogyatkozásával, az eszközök elhasználódásával nehezen lesz fenntartható. Ezért is szeretnénk
minél inkább szervezett, átlátható kereteket biztosítani, hogy a magas színvonalú munka folyamatos és hosszú távú lehessen. A megfelelő infrastrukturális háttér és a
magas színvonalú szakmai program megléte hosszú távon biztosíthatja, hogy régiónk a magyar kosárlabdázás egyik meghatározó, erős bázisává váljon.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 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

2018/19 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
2018/19 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

db

8

30 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edző vagy bemelegítő
póló

db

24

6 000 Ft

144 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sporttáska

db

8

15 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda cipő

pár

8

40 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sportzokni

pár

32

3 000 Ft

96 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Melegítő alsó/felső

szett

8

30 000 Ft

240 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SMR henger

db

3

5 000 Ft

15 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Labdatároló zsák

db

2

3 600 Ft

7 200 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bokarögzítő

pár

1

15 000 Ft

15 000 Ft
1 397 200 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Kosárlabda

Edzésekhez, mérkőzések előtti bemelegítéshez valamint mérkőzésekhez való alapfelszerelés.

Edző vagy bemelegítő póló

A mérkőzések előtti bemelegítésnél, valamint a mérkőzések alatt a nem pályán töltött időszakban használják a játékosok.

Sporttáska

A felszerelés szállításán túl, az egyesületünkhöz tartozó játékosok/csapatok egységes megjelenését is biztosítja.

Kosárlabda cipő

A sportág alapfelszerelése. Szeretnénk a játékosainknak jó minőségű, a bokát megfelelően védő cipőt biztosítani.

Sportzokni

Csapataink felszerelése.

Melegítő alsó/felső

Csapataink felszerelése.

Videokamera

A mérkőzések rögzítéséhez és elemzéséhez használnánk.

SMR henger

Csapataink felszerelése.

Labdatároló zsák

Csapataink felszerelése.

Bokarögzítő

Csapataink felszerelése.

2018/19 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)

969 049 Ft

9 990 Ft

19 980 Ft

999 019 Ft

428 151 Ft

1 417 180 Ft

1 427 170 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?

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Tervezési
díj

kivitelezési terv

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)
2018-09-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2019-08-31

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2019-08-31

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

65 087 500 Ft

65 087 500 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

kivitelezési terv

Beruházás címe

2626
Nagymaros
-

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

1500/15

önkormányzati

A sportfejlesztési programunk 4. oldalán leírtak alapján.

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?
Igen

2018/19 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.

45 142 403 Ft

465 386 Ft

930 771 Ft

46 538 560 Ft

19 945 097
Ft

66 018 271 Ft

66 483 657 Ft

Utóf.

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

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2017/2018

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

0

0

0

0

Nincs

U11

0

0

5

0

Nincs

U12

0

0

16

1

Megyei

U14

0

0

2

0

Nincs

U16

0

0

3

0

Nincs

U18

0

0

12

1

Megyei

U20

0

0

2

0

Nincs

U23

0

0

2

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

0

0

42

2

2018-12-20 17:16
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2018/19 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

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 082 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

1 082 000 Ft

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Indoklás
Az MKOSZ által meghatározott benchmark alapján utánpótlásunk minőségibb kiszolgálása.

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

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

2018-12-20 17:16

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás
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2018/19 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)

970 798 Ft

10 008 Ft

20 016 Ft

1 000 822 Ft

111 202 Ft

1 102 016 Ft

1 112 024 Ft

2018-12-20 17:16
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Általános Képzés
2018/19 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

2018/19 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

2018-12-20 17:16

12 / 27

be/SFPHP01-11367/2018/MKOSZ
Szakképzés
2018/19 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

2018/19 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

2018-12-20 17:16
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-12-20 17:16
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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)

19 980 Ft

19 980 Ft

9 990 Ft

29 970 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

930 771 Ft

930 771 Ft

465 386 Ft

1 396 157 Ft

Utánpótlás-nevelés

20 016 Ft

20 016 Ft

10 008 Ft

30 024 Ft

Összesen

970 767 Ft

1 456 151 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2018-12-20 17:16

15 / 27

be/SFPHP01-11367/2018/MKOSZ
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: Nagymaros, 2018. 12. 20.

2018-12-20 17:16
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Nyilatkozat 2
Alulírott Hadi Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása 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 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 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. 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 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.
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. 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;
20. 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;
21. 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;
22. 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: Nagymaros, 2018. 12. 20.
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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 kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Hadi Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Cé d r u s Művelődési és Sport Egyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Cédrus Művelődési és Sport Egyesület
(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 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: önkormányzati támogatás

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
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
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.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐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]
☑gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, 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]

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.
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: Nagymaros, 2018. 12. 20.

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

1 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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Hadi Péter (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.

Nagymaros, 2018. 12. 20.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

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

Kelt: Nagymaros, 2018. 12. 20.
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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
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

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: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 13:54:57
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:
2018-04-23 16:45:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 13:05:03
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-12-17 14:29:32
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-23 17:29:50

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 16:01:22
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-23 17:30:19
Feltöltés / Megtekintés

Aláírandó nyilatkozat letöltése
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-12-17 15:22:56
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 11:51:58
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 11:54:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 11:55:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-12-17 14:49:08
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)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal
ellátott – tulajdoni lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az
.es3 formátumú fájl az elfogadható.

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 11:57:17
Feltöltés / Megtekintés

2018-12-20 17:16

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-12-17 14:35:35
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-12-17 14:41:35
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 11:59:56

Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben
az önerő külső forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el
(pl.: nyilatkozat az önkormányzat részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet
saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 12:00:25
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 12:00:35
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-01 12:00:48
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:
2018-09-01 12:01:06

Kelt: Nagymaros, 2018. 12. 20.

2018-12-20 17:16
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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

46 111 452 Ft

475 376 Ft

950 751 Ft

47 537 579 Ft

20 373 248 Ft

67 435 451 Ft

67 910 827 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

969 049 Ft

9 990 Ft

19 980 Ft

999 019 Ft

428 151 Ft

1 417 180 Ft

1 427 170 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

45 142 403 Ft

465 386 Ft

930 771 Ft

46 538 560 Ft

19 945 097 Ft

66 018 271 Ft

66 483 657 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

970 798 Ft

10 008 Ft

20 016 Ft

1 000 822 Ft

111 202 Ft

1 102 016 Ft

1 112 024 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

47 082 250 Ft

485 384 Ft

970 767 Ft

48 538 401 Ft

20 484 450 Ft

68 537 467 Ft

69 022 851 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2018-12-20 17:16

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (40 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozathpcedrus_1524497390.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-23 17:29:50)
6320dc531977295f544aa82f715706bbdc7cd263dd0b0774298d042bd41520ce
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)
hadipetercedrusalairasicimpelda_1524494729.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2018-04-23 16:45:29)
dfc6d50c69d104457e0706c9256bccb09a1a6362dc50e93a40d49807c9fcba95
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
cedrus_melleklet_nr_1535796048.pdf (Kér. kieg. szerk., 136 Kb, 2018-09-01 12:00:48)
a6df849c5a60523ea96639845ed86db129cf65ba5dd951cd7a3448f8ca8f19f6
cedrus_melleklet_1531101792.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:03:12)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben az önerő külső
forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el (pl.: nyilatkozat az önkormányzat
részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről
büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.
8.kosarcsarnokfinanszterv_1535795996.pdf (Kér. kieg. szerk., 163 Kb, 2018-09-01 11:59:56)
ceff1ce969856a2e7f86aaeb9bc713b0a975f6bb0811035059a8aba8cec32790
cedrus_melleklet_1531101765.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:02:45)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
cedrus_melleklet_nr_1535796035.pdf (Kér. kieg. szerk., 136 Kb, 2018-09-01 12:00:35)
a6df849c5a60523ea96639845ed86db129cf65ba5dd951cd7a3448f8ca8f19f6
cedrus_melleklet_1531101783.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:03:03)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
cedrus_melleklet_nr_1535796025.pdf (Kér. kieg. szerk., 136 Kb, 2018-09-01 12:00:25)
a6df849c5a60523ea96639845ed86db129cf65ba5dd951cd7a3448f8ca8f19f6
cedrus_melleklet_1531101773.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:02:53)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
Egyéb dokumentumok
cedrus_tervezesiszerzodes_kiviteli_1545056560.pdf (Hiánypótlás, 168 Kb, 2018-12-17 15:22:40)
920c7a49e06bf10c90a050a865c149c49a1d70171d51d2feb6c2ff0140d90931
cedrus_tervezesiszerzodes_kozmu_1545056576.pdf (Hiánypótlás, 318 Kb, 2018-12-17 15:22:56)
def5be397c46c1db771f02fce8a2ee9b14e1ffadd47927583947c0a72ad24407
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat1hpcedrus_1524578482.pdf (Szerkesztés alatt, 671 Kb, 2018-04-24 16:01:22)
e057cca3a67c6cc0908f56aaed9c6e7501654d308967c36ab73dfbfec7231a25
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
budapestkornyekitorvenyszekkivon_1524657297.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2018-04-25 13:54:57)
7b49180c349555514b468e476bc613a0f450f3aa06d27c5564a05d2fc81b5904
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20180502_cedrusutalas_2_1535796544.pdf (Kér. kieg. szerk., 68 Kb, 2018-09-01 12:09:04)
56c1eba65e9df31e425a2c699803f921d848c069d6c0f2caca6994029dc0940d
mkosz35000huf_igazgatasiszolgalta_1524574996.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2018-04-24 15:03:16)
595eb7ab592b14a9735b105498d243baf9ca8ee2f34e068ed88e85e0247fddc4
hp_01a_bank_be_sfp-11367_2018_mkosz_1545053356.pdf (Hiánypótlás, 131 Kb, 2018-12-17 14:29:16)
819b4e6461a6580016ac51bcc2f37d12daafb3077f20eb7ae32d9bd0615da2a7
hp_01b_bank_be_sfp-11412_2018_mkosz_1545053363.pdf (Hiánypótlás, 177 Kb, 2018-12-17 14:29:23)
758a898a4069af49ecaf1b46773de5d44ecb81b83108d8b36d01879dc62f4a2a
cedrus_igazgatasidijak-kerelem_1545053372.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2018-12-17 14:29:32)
2644aff5048169ba4ca66dacc0a7d64aeb8db4e12edde4e819fd0857d5e32132
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
12.nyilatkcsarnokvagyonelem_1535796066.pdf (Kér. kieg. szerk., 168 Kb, 2018-09-01 12:01:06)
a054f50f8fec07dc5717d62cc4ca2a2aa8828d682aded458770b0f0066405ce6

2018-12-20 17:16
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cedrus_melleklet_1531101809.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:03:29)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
cedrus__nullasigazolas_1524740703.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-04-26 13:05:03)
e6e3555f4f64a8c034810fefb99e178604ae9a7afa4f24b4f37a328900c6782e
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2hpcedrus_1524497419.pdf (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2018-04-23 17:30:19)
5ffc666c1e043b345ab0ada4492a5a3d28bdf30838a2b1344e49114b914ffa09
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
cedrus_melleklet_nr_1535795837.pdf (Kér. kieg. szerk., 136 Kb, 2018-09-01 11:57:17)
a6df849c5a60523ea96639845ed86db129cf65ba5dd951cd7a3448f8ca8f19f6
cedrus_melleklet_1531101723.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:02:03)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
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
hp_03_epitesiengedelyezesieljaras_1545054548.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-12-17 14:49:08)
445b60c35d5cd48ee2db14818a7f453d77941606ad3cb21fc36d8977a87a71a7
cedrus_melleklet_nr_1535795796.pdf (Kér. kieg. szerk., 136 Kb, 2018-09-01 11:56:36)
a6df849c5a60523ea96639845ed86db129cf65ba5dd951cd7a3448f8ca8f19f6
cedrus_melleklet_1531101707.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:01:47)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
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
cedrus_melleklet_nr_1535795684.pdf (Kér. kieg. szerk., 136 Kb, 2018-09-01 11:54:44)
a6df849c5a60523ea96639845ed86db129cf65ba5dd951cd7a3448f8ca8f19f6
cedrus_melleklet_1531101660.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:01:00)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni
lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az .es3 formátumú fájl az elfogadható.
3.1500-15hrsz_1535795715.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2018-09-01 11:55:15) ee1ad58c1fc977f949f70a4ab928300488d9f803d1c98019f965d27d73989908
cedrus_melleklet_1531101692.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:01:32)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
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
1.nyilatkcsarnokjelzjbejegyz_1535795518.pdf (Kér. kieg. szerk., 183 Kb, 2018-09-01 11:51:58)
fc76ab7212989ad192229167ed713559f59e1bbefe8bf64efa5d16fbe0ab7111
cedrus_melleklet_1531101640.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:00:40)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
cedrus_koltsegbecslesesutemezes_1545053735.pdf (Hiánypótlás, 113 Kb, 2018-12-17 14:35:35)
613a1273397a8da310e91ab1205e6bc61cc32ecee5c04531a64ab20e617cc4e8
6.kosarcsarnok-terv.aj.-kiv.t_1535795926.pdf (Kér. kieg. szerk., 51 Kb, 2018-09-01 11:58:46)
9fb905674cf7845038da8830deb9101d27381c5297492de9d83d11679af37f5c
cedrus_melleklet_1531101740.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:02:20)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
kosarcsarnok-eng.terv.zi_1545054095.zip (Hiánypótlás, 16 Mb, 2018-12-17 14:41:35)
ed9d7b4f381bc8fc2f78f620e33db984a4e59b9b3242a0f2322543d661463d84
7.muszakileirasok_1535795956.pdf (Kér. kieg. szerk., 335 Kb, 2018-09-01 11:59:16) f162257ea84603ee4ca3806f0cf485d7d6091de80f126f8d1a7fdb884b4bdf48
cedrus_melleklet_1531101755.pdf (Kér. kieg. szerk., 367 Kb, 2018-07-09 04:02:35)
ad57860065ec193e5e7574cbb71749a58693d80ec520dda0304da2ff837a9e8c
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