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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kaszások

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

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18054011-1-41

Bankszámlaszám

11705008-20433907-00000000

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1037

Város

Budapest

Közterület neve

Rádl

Közterület jellege

árok

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1037

Város

Budapest

Közterület neve

Rádl

Közterület jellege

árok

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 240 41 21

Fax

+36 1 240 41 21

Honlap

www.kaszasok.hu

E-mail cím

iroda@kaszasok.hu

E-mail cím

iroda@kaszasok.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Pettkó András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 250 95 35
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Török Ferenc

+36 30 202 64 30

iroda@kaszasok.hu

Gardáné Marika

+36 30 545 73 46

konyvelo@kaszasok.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Kaszás csarnok

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

50

Felk. és
versenyeztetés

Bárczi Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

8

Felk. és
versenyeztetés

Aquincumi Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

10

Felk. és
versenyeztetés

Pais D. Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

8

Felk. és
versenyeztetés

Medgyessy Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

4

Felkészülés

Zipernowsky Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

12

Felk. és
versenyeztetés

Kerék utcai Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

8

Felkészülés

Harrer Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

3

Felkészülés

Veres P. Gimn.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

5

Felkészülés

Krudy Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

3

Felkészülés

Szérüskert Ált. Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

5

Felk. és
versenyeztetés

Óbudai Nagy László Ált.
Isk.

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

Észak-Budapesti Tankerületi
Központ

30

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1993-07-09
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1993-05-04

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

20 MFt

20 MFt

20 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

33 MFt

32 MFt

32 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

120 MFt

125 MFt

118 MFt

Egyéb támogatás

16,5 MFt

25 MFt

15 MFt

Összesen

189,5 MFt

202 MFt

185 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

53,5 MFt

61 MFt

62 MFt

Működési költségek (rezsi)

5,5 MFt

5,5 MFt

5,5 MFt

Anyagköltség

4,5 MFt

9,5 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

23,5 MFt

49 MFt

45 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,5 MFt

2 MFt

2 MFt

Összesen

87,5 MFt

127 MFt

124,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

68 MFt

76 MFt

82 MFt

Működési költségek (rezsi)

5,5 MFt

5,5 MFt

5,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

6 592 335 Ft

131 847 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 858 938 Ft

77 179 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

42 900 919 Ft

858 018 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

78 067 832 Ft

1 561 357 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 849 949 Ft

36 999 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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 KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület amatőr sportszervezet, mely megalakulása - az az 1993 óta - értelmes és tartalmas elfoglaltságot teremtett Óbuda és a
környező települések fiataljai számára. Az egyesület magas szakmai színvonalon szolgálja a sport - ezen belül a kosárlabda - ügyét azzal, hogy több mint 500
sportoló részére biztosítja az infrastruktúrát, a magasan képzett szakembereket az eredményes felkészüléshez és nem utolsó sorban az egyesület magára vállalta
ezeknek a sportolóknak a versenyeztetését is. A 2016-2017. évi támogatási időszakban a sportszervezet tovább folytatta a munkát, és megteremtette annak
lehetőségét, hogy minden csapatának képzett, szakmailag jól felkészült edzője legyen, akiknek színvonalas munkáját anyagi megbecsüléssel is elismeri. Úgy
gondoljuk, hogy egy edző csak néhány (maximum két-három) csapattal foglalkozzon. Így megkövetelhetjük a minőségi munkát és az optimális csapatlétszámok
kialakítását. Az alapozási munkák felkészítő edzésekkel, alapozó táborozással kezdődnek, majd a hazai és a külföldi felmérő tornák után indulnak a bajnokságok.
Egyesületünk minden csapata amennyiben lehetőség lesz rá a továbbiakban is nevezni fog a helyi és az országos bajnokságokban. 2016-os pályázat során nem
sikerült mindegyik megpályázott támogatást összegyűjteni. Ennek következtében beruházásaink jelentős része elmaradt, ezek egy részét szeretnénk majd a jövőben
megvalósítani, illetve más fejlesztéseket végrehajtani. Például az udvar rendbehozatala, biztonságának növelése, a lelátó rekonstukciója. Célunk, hogy az Óbudai
KASZÁSOK Kosárlabda Akadémia mindenben megfeleljen a magas szintű követelményeknek, szűkebb környezetünk Óbuda és annak Önkormányzata méltónak
találja egyesületünket a további együttműködésre, és hogy városunk polgárai büszkék legyenek kosárlabdázóik emberi és sportbéli teljesítményére.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2017/18-as sportfejlesztési évadra kitűzött ingatlanfejlesztések célja az, hogy az Óbudai KASZÁSOK Kosárlabda Akadémia a képzett, felkészült edzőinek
köszönhető magas szintű szakmai háttér mellett a megfelelő, edzések és mérkőzések tartására alkalmas környezetet is biztosítani tudja sportolói, kosárlabdázói
számára. Nagyon fontosnak tartjuk szervizépületünk korszerűbbé tételét. Az épület funkcióját tekintve úgy véljük, hogy nagyban megkönnyítené a karbantartási
munkálatokat a hiányzó vizesblokk kialakítása, biztonságtechnikai okokat szem előtt tartva pedig szeretnénk a meglévő fűtésrendszer rekonstrukcióját is elvégezni. A
tavalyi évadban sajnos kevesebb támogatást sikerült gyűjtenünk, mint amire pályáztunk, ezért bizonyos ingatlanfejlesztési terveinket nem tudtuk megvalósítani. Ezen
sajnálatos ok miatt a KASZÁS-CSARNOK felújítása, az udvar biztonságosabbá tétele az elavult világítás felülvizsgálata, kialakításának újragondolása, és a szabadtéri
pálya környezetének rendbetétele továbbra is releváns részét képezi idei pályázatunk ingatlanfejlesztési törekvéseinek. Bízunk abban, hogy az idei évadra kitűzött
fejlesztési célok a TAO-nak köszönhetően egytől-egyig megvalósulhatnak, a felújításnak köszönhetően pedig a mostaninál sokkal modernebb, felszereltebb
környezetet tudunk teremteni dolgozóink, sportolóink illetve a hozzánk érkező vendégek, szurkolók számára.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési program megvalósítási időszaka a 2017/18-as sportévad. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban várhatóan a támogatások túlnyomó többsége
december végén, illetve január elején fog beérkezni. Ennek megfeleleőn a nagy forrásigényű beszerzéseket, valamint az ingatlan-felújítási projektelemeket 2018.
március-áprilisra tervezzük.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesület az előző évhez hasonlóan tartja stratégiai célkitűzéseit, melyek a szövetségi stratégiával is összhangban állnak. Célunk a kosárlabdázás lehetőségének
biztosítása mindenki számára, azaz a tömegesítés. Ezen cél elérése érdekében óvodás csoportoktól kezdődően a felnőttekig minden korosztállyal foglalkozunk. A
sportág elterjesztése érdekében a 2016/17-es szezonban B33-as és kerületi iskolai rendezvényeket is szerveztünk. A nagy létszám mellett fontosnak tartjuk a
minőségi szakmai munkát, ezért kiválóan képzett edzőkkel dolgozunk, akik pontosan kidolgozott szakmai programok alapján dolgoznak. A tárgyi feltételek
megteremtését szintén kiemelten fontosnak tartjuk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk lényegi elemét adja a versenysport mellett az óvodás és iskolás gyerekek bevonása a sportba. A kerületben működő iskolákban
rendezvények keretében kívánjuk népszerűsíteni a mozgást.Jó kapcsolatot ápolunk tehát a helyi oktatási intézményekkel és az önkormányzattal is. Az önkormányzat
anyagiakban is támogatja egyesületünket, azonban a több mint 500 játékossal működő szervezetünk számára ez a támogatás nem elegendő a működéshez, ezért az
idei évben, az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelten fontos a TAO támogatások összegyűjtése, hogy fejleszteni tudjuk egyesületünket.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

karbantartó

Középfokú

ügyvezető
buszsofőr

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Általános

160

12

200 000 Ft

47 000 Ft

2 964 000 Ft

Felsőfokú

Általános

160

7

650 000 Ft

128 700 Ft

5 450 900 Ft

Középfokú

Általános

160

12

300 000 Ft

81 000 Ft

4 572 000 Ft

480

31

1 150 000 Ft

256 700 Ft

12 986 900 Ft

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

Indoklás

karbantartó

Személy jellegű ráfordítás jogcímen egy munkatárs bérét terveztük. Napi 8 órában látja el feladatait, melynek során azonnal rendelkezésre áll
különböző javítási (sporteszköz, műszaki berendezés), szerelési, karbantartási munkák elvégzésére. Így az egyesületünk mentesül - a speciális
eseteket leszámítva - a külső szerelési munkálatok költségei alól.

ügyvezető

Biztosítja az egyesület gondtalan, sikeres működését.

buszsofőr

Az egyesület saját buszának folyamatos üzemeltetéséhez fontos egy állandó és megbízható buszsofőr alkalmazása.

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)

6 394 565 Ft

65 923 Ft

131 847 Ft

6 592 335 Ft

6 592 335 Ft

13 118 747 Ft

13 184 670 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)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

FMS

db

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szenzoros labda

db

2

160 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

pár

3

70 000 Ft

210 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bosu®

db

5

60 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Egyensúly félgömb

db

5

35 000 Ft

175 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Fitness step pad

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Reakciós labda

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ agility coins

szett

4

8 000 Ft

32 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SKLZ Speed Chute

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Dot Drill mat

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

plexipalánk rugós
gyűrűvel

db

8

200 000 Ft

1 600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

palánkállító szerkezet

pár

6

300 000 Ft

1 800 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

hűtőszekrény

db

0

187 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

defibrillátor

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft
5 397 000 Ft

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

Indoklás

Laptop

Az adatok tárolásához, mérkőzések elemzéséhez elengedhetetlen.

FMS

A Funkcionális Mozgásminta-Szűrés elvégzésével gyorsan meggyőződhetünk arról, áll-e fenn potenciális kockázat, ha az egyén
mozgásmintája korlátozott vagy elváltozásokat mutat. A Szűrő alkalmas a sportági felmérések finomítására is.

Szenzoros labda

Utánpótlás edzéseihez elengedhetetlen, készségek fejlesztése a gyerekek számára.

Olimpiai rúd
(10,15,20 kg)

Erőnléti edzésekhez szükséges eszköz.

Bosu®

Kiegészítő termékek egyensúly félgömbhöz.

Egyensúly
félgömb

Csapat egyensúlyérzékének fejlesztése, javítása.

Fitness step pad

Edzésekhez kiegészítő eszköz, állóképesség, gyorsaság fejlesztése.

Reakciós labda

Edzésekhez kiegészítő eszköz, rekreációs tevékenységek.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

SKLZ agility coins

Edzésekhez kiegészítő eszköz, állóképesség, gyorsaság fejlesztése.

SKLZ Speed Chute

Edzésekhez kiegészítő eszköz, állóképesség, gyorsaság fejlesztése.

Dot Drill mat

Edzésekhez kiegészítő eszköz, állóképesség, gyors lábmunka fejlesztése.

plexipalánk rugós gyűrűvel

Edzésekhez, mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen. Régi elhasználódott palánk kicserélése.

palánkállító szerkezet

Edzésekhez, mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen. Régi elhasználódott palánkállító szerkezet kicserélése.

hűtőszekrény

Ételek, italok tárolásához elengedhetetlen.

defibrillátor

Edzésekhez, mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen. Ma már alapvető követelmény az emberi élet megmentéséhez.

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)

3 743 169 Ft

38 589 Ft

77 179 Ft

3 858 938 Ft

1 653 831 Ft

5 474 179 Ft

5 512 768 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF

Szervizépület fűtésének rekonstrukciója

2018-02-01

2018-03-31

2018-03-31

17 900 000 Ft

TEF

Szervizépület festés-mázolás

2018-02-01

2018-02-28

2018-02-28

6 000 000 Ft

TEF

Szervizépület vízesblokk kialakítás

2018-02-01

2018-03-31

2018-03-31

6 000 000 Ft

TEF

Tornacsarnok padozatának csiszolása, lakkozása

2018-02-01

2018-02-28

2018-02-28

3 000 000 Ft

TEF

Tornacsarnok függesztett szerkezeteinek
javítása, karbantartása

2018-01-01

2018-03-31

2018-03-31

2 500 000 Ft

TEF

Tornacsarnok játékos ülő alkalmatosság
rekonstruckió

2018-02-01

2018-02-28

2018-02-28

2 000 000 Ft

TEF

Tornacsarnok tisztasági festése

2018-03-01

2018-03-31

2018-03-31

4 000 000 Ft

TEF

Nyugati tűzfal szigetelése

2017-08-01

2017-10-31

2017-10-31

10 000 000 Ft

TEF

Szabadtéri pálya környezetének kerti munkái

2017-08-01

2017-09-30

2017-09-30

3 500 000 Ft

TEF

Világítási rendszerek átvizsgálása, javítása

2017-08-01

2017-09-30

2017-09-30

4 000 000 Ft

TEF

Pályavonalazás teremben

2017-08-01

2017-08-31

2017-08-31

600 000 Ft

TEF

Pályavonalazás szabadtéren

2017-10-01

2017-10-31

2017-10-31

500 000 Ft
60 000 000 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Szervizépület fűtésének
rekonstrukciója

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Elavult fűtés rendszer miatt szükséges a rekonstrukció.

Szervizépület festés-mázolás

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Falak rossz állapota miatt szükséges.

Szervizépület vízesblokk kialakítás

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Az épületben vizesblokk hiánya miatt.

Tornacsarnok padozatának
csiszolása, lakkozása

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Padozat állapota miatt.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Tornacsarnok függesztett
szerkezeteinek javítása,
karbantartása

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

A tornacsarnok függesztett szerkezete elavult.

Tornacsarnok játékos ülő
alkalmatosság rekonstruckió

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Ülő alkalmatosságok rongálódása miatt szükséges.

Tornacsarnok tisztasági festése

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Tornacsarnokban a falak rossz állapota és külleme
miatt szükséges.

Nyugati tűzfal szigetelése

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Szigetelés hiányának pótlása elengedhetetlen,
biztonsági szempontból is.

Szabadtéri pálya környezetének
kerti munkái

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Nem megfelelő környezet miatt szükségesek a kerti
munkálatok.

Világítási rendszerek átvizsgálása,
javítása

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Elavult, rossz lámpák, világítási eszközök miatt
szükséges az átvizsgálás.

Pályavonalazás teremben

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Lekopott pályafestés miatt elengedhetetlen a vonalazás
a teremben.

Pályavonalazás szabadtéren

1037
Budapest
Rádl árok
1

18634/7

önkormányzati

Lekopott pályafestés miatt elengedhetetlen, a
vonalazás szabadtéren.

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.

41 613 892 Ft

429 009 Ft

858 018 Ft

42 900 919 Ft

18 386 108
Ft

60 858 018 Ft

61 287 027 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

0

0

Nincs

U11

69

165

14

Országos

U12

46

4

4

Országos

U14

48

2

3

Országos

U16

26

4

3

Országos

U18

14

4

1

Országos

U20

7

7

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

210

186

26
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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

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Defibrillátor

db

0

300 000 Ft

0 Ft

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

Indoklás

Gyógyszer

A gyógyszerek jellemzően bemelegítő-izomlazító-gyulladáscsökkentő-regeneráló kenőcsök, rugalmas pólya, sebtapasz és tape
melyre mind az edzések, mind a mérkőzések idején szükségünk van.

Defibrillátor

A mai sportoláshoz elengedhetetlen, felhasználóbarát használata életeket menthet.

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

400 000 Ft

Személyszállítási költségek

5 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

6 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1 000 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

56 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

84 400 000 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A mérkőzések és edzések lebonyolításához szükséges.

Személyszállítási költségek

A mérkőzésekre, edzőtáborokba való utazás

Nevezési költségek

A bajnokságokra való nevezések költségei

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Rendezéssel kapcsolatosan felmerülő költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

A versenyzéshez szükséges engedélyek költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Az edzések és mérkőzések lebonyolításához szükséges

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

Az edzőtáborok a sikeres felkészülés biztosításához
elengedhetetlenül szükségesek
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A megfelelő szakmai színvonal fenntartása érdekében fontos az edzőink anyagi
megbecsülése

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)

75 725 796 Ft

780 678 Ft

1 561 357 Ft

78 067 832 Ft

8 674 204 Ft

85 961 357 Ft

86 742 035 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

08 - 09 hó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12 hó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

02 hó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

04 hó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017/18 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot
tartalmaz, amelyek alapján a szakképzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, a szakképzések illeszkedését a fejlesztési programba,
illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra
Szaképzés
megnevezése

Indoklás

08 - 09 hó

Az elmúlt évek során egyre növekvő érdeklődéssel érkeznek az edzőképzésekre azok a szakmabeli edzők, akik szeretnének az általunk
kidolgozott és használt módszerekkel, technikákkal megismerkedni.

12 hó

Az elmúlt évek során egyre növekvő érdeklődéssel érkeznek az edzőképzésekre azok a szakmabeli edzők, akik szeretnének az általunk
kidolgozott és használt módszerekkel, technikákkal megismerkedni.

02 hó

Az elmúlt évek során egyre növekvő érdeklődéssel érkeznek az edzőképzésekre azok a szakmabeli edzők, akik szeretnének az általunk
kidolgozott és használt módszerekkel, technikákkal megismerkedni.

04 hó

Az elmúlt évek során egyre növekvő érdeklődéssel érkeznek az edzőképzésekre azok a szakmabeli edzők, akik szeretnének az általunk
kidolgozott és használt módszerekkel, technikákkal megismerkedni.

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

300 000 Ft

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

1 000 000 Ft

tagsági díj

250 000 Ft

a pályahitelesítés díja

100 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

300 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

50 000 Ft

Összesen

2 000 000 Ft

Indoklás
Ebből az összegből tudjuk támogatni a játékosokat a versenyzésre, illetve az egyéb költségek kifizetését a szövetség felé.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 794 450 Ft

18 499 Ft

36 999 Ft

1 849 949 Ft

205 550 Ft

2 036 999 Ft

2 055 498 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

Személyi jellegű

131 847 Ft

131 847 Ft

65 923 Ft

197 770 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

77 179 Ft

77 179 Ft

38 589 Ft

115 768 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

858 018 Ft

858 018 Ft

429 009 Ft

1 287 027 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 561 357 Ft

1 561 357 Ft

780 678 Ft

2 342 035 Ft

Versenyeztetés

36 999 Ft

36 999 Ft

18 499 Ft

55 498 Ft

Összesen

2 665 400 Ft

3 998 100 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program és az esetleges módosítások elkészítése, támogatásigazolási kérelmek, előrehalaádsi jelentések
benyújtása, elszámolás táblák összeállítása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program és az esetleges módosítások elkészítése, támogatásigazolási kérelmek, előrehalaádsi jelentések
benyújtása, elszámolás táblák összeállítása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program és az esetleges módosítások elkészítése, támogatásigazolási kérelmek, előrehalaádsi jelentések
benyújtása, elszámolás táblák összeállítása.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program és az esetleges módosítások elkészítése, támogatásigazolási kérelmek, előrehalaádsi jelentések
benyújtása, elszámolás táblák összeállítása.

Versenyeztetés

A sportfejlesztési program és az esetleges módosítások elkészítése, támogatásigazolási kérelmek, előrehalaádsi jelentések
benyújtása, elszámolás táblák összeállítása.

2017-11-27 16:27
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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, 2017. 11. 27.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Pettkó András (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, 2017. 11. 27.
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Pettkó András
elnök
Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Pettkó András (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub 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 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: önkormányzati támogatás, tagdíj

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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, 2017. 11. 27.

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

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 Pettkó András (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, 2017. 11. 27.

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 11. 27.
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elnök
Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
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:
2017-10-31 18:06:36
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:
2017-04-29 16:14:55
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:
2017-04-29 16:14:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 15:17:34
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 17:01:55
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-20 14:48:19
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 17:02:08
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-11-06 16:27:06
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:07:45
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-20 13:11:12
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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-11-20 14:39:04
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:08:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:11:32
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: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:09:42
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:11:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:10:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:10:10
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:10:23
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-31 18:10:30
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:
2017-10-31 18:10:42

Kelt: Budapest, 2017. 11. 27.
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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

Teljes szakember állomány

fő

0

10

12

20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

3

6

100%

Edzőtáborok száma

db

0

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

1

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

14

20

43%

U18

fő

18

22

22%

U17

fő

0

8

0%

U16

fő

30

35

17%

U15

fő

0

8

0%

U11-U12

fő

282

310

10%

U14-15

fő

50

65

30%

U20

fő

14

20

43%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

6 394 565 Ft

65 923 Ft

131 847 Ft

6 592 335 Ft

6 592 335 Ft

13 118 747 Ft

13 184 670 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

45 357 061 Ft

467 599 Ft

935 197 Ft

46 759 857 Ft

20 039 939 Ft

66 332 197 Ft

66 799 796 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 743 169 Ft

38 589 Ft

77 179 Ft

3 858 938 Ft

1 653 831 Ft

5 474 179 Ft

5 512 768 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

41 613 892 Ft

429 009 Ft

858 018 Ft

42 900 919 Ft

18 386 108 Ft

60 858 018 Ft

61 287 027 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

75 725 796 Ft

780 678 Ft

1 561 357 Ft

78 067 832 Ft

8 674 204 Ft

85 961 357 Ft

86 742 035 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 794 450 Ft

18 499 Ft

36 999 Ft

1 849 949 Ft

205 550 Ft

2 036 999 Ft

2 055 498 Ft

Összesen

129 271 873 Ft

1 332 700 Ft

2 665 400 Ft

133 269 972 Ft

35 512 027 Ft

167 449 300
Ft

168 782 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (41 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozatalairt_1493478115.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2017-04-29 17:01:55) b5943ad6931ae03490fda409f7c78feff056de199ee2a7d3f12598b076c5bcd7
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)
kaszasok_alairasi_cimpeldany_1493475295.pdf (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2017-04-29 16:14:55)
cf4b8b38da7e5a0a63a6540a8a64ce37b0c841dba7465f5ca8529bfe5b4390cc
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
taofinansz.terv2017_1509469830.pdf (Hiánypótlás, 397 Kb, 2017-10-31 18:10:30) eef7addbcb66715ab0b6f0dd2c38caf22a6f68a3c9b137fd388d39d5fa74b393
kaszasok_fejlesztes_1493481458.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:57:38)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
taofinansz.terv2017_1509469794.pdf (Hiánypótlás, 397 Kb, 2017-10-31 18:09:54) eef7addbcb66715ab0b6f0dd2c38caf22a6f68a3c9b137fd388d39d5fa74b393
kaszasok_finanszirozasi_terv_20172_1509469800.xls (Hiánypótlás, 89 Kb, 2017-10-31 18:10:00)
04a602fbd4926b84e392be159b7088398e03e2234c092450f3a416e9c51d5588
kaszasok_fejlesztes_1493481432.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:57:12)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
taofinansz.terv2017_1509469823.pdf (Hiánypótlás, 397 Kb, 2017-10-31 18:10:23) eef7addbcb66715ab0b6f0dd2c38caf22a6f68a3c9b137fd388d39d5fa74b393
kaszasok_fejlesztes_1493481447.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:57:27)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
taofinansz.terv2017_1509469810.pdf (Hiánypótlás, 397 Kb, 2017-10-31 18:10:10) eef7addbcb66715ab0b6f0dd2c38caf22a6f68a3c9b137fd388d39d5fa74b393
kaszasok_fejlesztes_1493481440.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:57:20)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
Egyéb dokumentumok
tao2017_tartoszerkpettkonyil._1509982026.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2017-11-06 16:27:06)
0c2881fe53a706e83214574039d71e48d27dbf08f55f3361810875dd4dd8a5a3
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozatmegint_1509469619.pdf (Hiánypótlás, 179 Kb, 2017-10-31 18:06:59)
4d8d140e7096bfe11fa789b6eda4489317802b36efd554a6b0791c3b09cb8871
emminyilatkozat_legujabbalairt_1511185699.pdf (Kér. kieg. szerk., 164 Kb, 2017-11-20 14:48:19)
c28b829217018ef506b32a5275572d04bb13532207acf8f5befb04b42e77fa92
nyilatkozat3pettkoemmi_1493713504.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2017-05-02 10:25:04)
597333e1a81cdf76ef958332d05fe1bee8ee4680c21e019c2c87339ac44f940a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat2017nov._1509469596.pdf (Hiánypótlás, 154 Kb, 2017-10-31 18:06:36) b7e6fd18ad585beda783d2439d3b9ff1d8a6f9460857ba9e7f7665de1aa9f96e
kaszasok_kivonat_20170313_1493475270.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-29 16:14:30)
c81bee1b110a7288869f18f319fecd4dc9216bff91e9490b240f0f545b2cbfda
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kaszasok_eljarasidij_1493475313.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2017-04-29 16:15:13)
292701fb868d97f2a5553364c25346536ce08601cdad287d4f532c4c52f2827f
kaszasok_eljarasidij2_1493731054.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-05-02 15:17:34)
47d165ab5c85ab021d3cc4a0ea2d8fad7bb215bee6b50b40efb9effeb9624459
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
onk.nyilatkozat_ingvagyon_tao-2_1509469842.pdf (Hiánypótlás, 66 Kb, 2017-10-31 18:10:42)
6a517fb1731116b8f7908f48a101a7665c29385673d34ae591cdef77e5e7c5e8
kaszasok_fejlesztes_1493481468.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:57:48)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
kaszasok_nav_1493475263.pdf (Szerkesztés alatt, 284 Kb, 2017-04-29 16:14:23) f072dc9e9017d10b0d4b03571474cc6ae5e2e72d894c7a375e0052c4707097bf
2. számú nyilatkozat
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Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2alairt_1493478128.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2017-04-29 17:02:08)
540c08ca00979a1962d0ef66a4376749110232cd33758f763c1139c26db5bc3e
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
kaszasok_nemepengkot_201709_1509469892.pdf (Hiánypótlás, 122 Kb, 2017-10-31 18:11:32)
27a1d4460b218da48cc0b9564694d69c58709dbca76a1133f8099d1a9a2f15f1
kaszasok_fejlesztes_1493481406.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:56:46)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
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
kaszasok_nemepengkot_201709_1509469703.pdf (Hiánypótlás, 122 Kb, 2017-10-31 18:08:23)
27a1d4460b218da48cc0b9564694d69c58709dbca76a1133f8099d1a9a2f15f1
kaszasok_fejlesztes_1493481396.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:56:36)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
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
kaszasok_onkortulajhozzajarul-201_1509469690.pdf (Hiánypótlás, 562 Kb, 2017-10-31 18:08:10)
9685bb97fda5ff4c4769e72d7bb27f9c91c760e99b9bfd6582d167d94eb08f04
kaszasok-onkormmegallapodas_1511179872.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-11-20 13:11:12)
c8c86702b6208fc55da27b9729bc6b9c1292add51419a0ad23e6e252c0eae1c5
kaszasok_berletiszerz_1493481559.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:59:19)
6ad038b786e81254fc11aaec1643821f79682a98fec347d90eb80d2d4cfbde35
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoniolap20170717_1509469934.pdf (Hiánypótlás, 102 Kb, 2017-10-31 18:12:14)
130030615d5f6d4ad86c7c01717d503582b490860ff63ebe735057db738974b4
tullap06042017112012401200-60113483_1511185144.es3 (Kér. kieg. szerk., 22 Kb, 2017-11-20 14:39:04)
c5317209944c56ddf00af9a189c6f0a487aa630f59c14acfb45af7830b3a2e0d
kaszasok_fejlesztes_1493481388.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:56:28)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
etulajdonilaptao20171107_1510069946.pdf (Hiánypótlás, 114 Kb, 2017-11-07 16:52:26)
28e6f7f50c804d974bddcfee986cf032813005de21ce830cef1dad1de03ce607
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
kaszasok_onkortulajhozzajarul-201_1509469665.pdf (Hiánypótlás, 562 Kb, 2017-10-31 18:07:45)
9685bb97fda5ff4c4769e72d7bb27f9c91c760e99b9bfd6582d167d94eb08f04
kaszasok_fejlesztes_1493481362.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:56:02)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
2017-2018taoberuhazasreszletes_1509469773.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-10-31 18:09:33)
4a07c335ae33905fcacbf359770d401723c1d76cf86ea7ed7d8798206d45ced7
2018taoberuhazasosszefoglalo_1509469782.pdf (Hiánypótlás, 168 Kb, 2017-10-31 18:09:42)
ede7d73f3c842add9f0394d8ca67a7284f935f31762dd1a129b6bba882f3cb13
kaszasok_fejlesztes_1493481415.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:56:55)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
2017-2018taoberuhazasreszletes_1509469879.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-10-31 18:11:19)
4a07c335ae33905fcacbf359770d401723c1d76cf86ea7ed7d8798206d45ced7
kaszasok_fejlesztes_1493481423.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-04-29 17:57:03)
0935668e3b4a950c457948a4a55733f6af8b0f61dc0e2ed653f4281acb0094bb
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