
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztály

A kérelmező szervezet rövidített neve  Fűzfői AK

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

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  19899406-1-19

Bankszámlaszám  11748007-22996053-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8175  Város  Balatonfűzfő

Közterület neve  Nike  Közterület jellege  körút

Házszám  16  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8184  Város  Balatonfűzfő-gyártelep

Közterület neve  Postafiók  Közterület jellege  utca

Házszám  29  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 88 451 364  Fax  +36 88 451 364

Honlap  www.fuzfoiak.hu  E-mail cím  fak@kabelduo.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Keil Norbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 902 03 31  E-mail cím  keiln@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Busch Péter +36 30 526 21 22 foniwink@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Irinyi János. Ált. Isk. B.fűzfő Önkormányzata B.fűzfő Városgondnoksága 8 Felkészülés

Városi Stadion B.fűzfő B.fűzfő Önkormányzata Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 3 Felkészülés

Vörösberényi Ált. Isk. B.almádi Önkormányzata B.almádi Városgondnokság 5 Felkészülés

Rády J. Sportcsarnok B.kenese Önkormányzata KLIK B.almádi tankerülete 3 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1928-05-10

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1928-05-10

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1936-01-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,3 MFt 0,7 MFt 0,9 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,4 MFt 0,4 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,3 MFt 6,73 MFt 16,76 MFt

Egyéb támogatás 0,1 MFt 0,1 MFt 0,2 MFt

Összesen 4,1 MFt 7,93 MFt 18,86 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,5 MFt 2,9 MFt 8,98 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,4 MFt 0,4 MFt 0,5 MFt

Anyagköltség 0,3 MFt 0,5 MFt 1,98 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,5 MFt 3,6 MFt 5,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,4 MFt 0,53 MFt 1,8 MFt

Összesen 4,1 MFt 7,93 MFt 18,86 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 3,7 MFt 7,53 MFt 18,36 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,4 MFt 0,4 MFt 0,5 MFt

be/SFPHPM01-07011/2016/MKOSZ

2016-12-22 14:00 2 / 22



Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

24 278 345 Ft 485 567 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 072 523 Ft 21 450 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

418 998 979 Ft 8 379 980 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 12 211 696 Ft 244 234 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Szakosztályunk utánpótlás-nevelés és versenyrendezés tekintetében az 1900-as évek közepétől a rendszerváltásig az országos élvonalhoz tartozott. Felnőtt
csapatunk saját nevelésű játékosokkal az NB.II-ben szerepelt, annak ellenére, hogy az országban egyedüliként nem rendelkezett szabványos tornateremmel. Ez
sajnos még ma is így van, amiből következik, hogy sportfejlesztési feladataink meghatározásában ennek a ténynek döntő hatása van. Utánpótlás-nevelésre vagyunk
predesztinálva. Ennek megfelelően alakítottuk ki szakosztályunk felépítését. Fő hangsúlyt az utánpótlás-nevelésre, minél több gyermeknek a kosárlabda oktatásba
történő bevonására helyeztük. Szakmai munkák eredményességét igazolja, hogy több tehetségünk országosan is jegyzett csapatokhoz igazolhatott. Ebben nagy
segítséget jelentett A TAO sportfejlesztési program beindulása. A szakmai munkát, több éves vegetálás után, fiatal edzői csapattal, 2011-ben kezdtük újra. Utánpótlás
bázisunk alapját két általános iskolával ápolt jó kapcsolatunk biztosítja. A két iskolával együttműködve, a "Dobd a kosárba" programhoz igazodva építettük fel
utánpótlás nevelésünket. Felmenő rendszerben dolgozunk, a 2016-2017-es bajnoki évben öt csapatunkat, négy korosztályban (U-11, U-12, U-14, U-16) tervezzük
szerepeltetni az MKOSZ által kiírt bajnokságokban. Az utánpótlás neveléshez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak, létesítmény helyzetünk viszont lesújtó.
Edzéseinket, amíg az időjárás,ill. a pálya állapota engedi, addig egy kültéri bitumenes pályán tartjuk, amikor az időjárás nem teszi lehetővé, akkor a helyi, ill. a
szomszéd településeken található (1 szabvány és 2, a szabványnál jóval kisebb méretű) bérelt tornateremben tartjuk, ami költségeinket nagy mértékben növeli.
Felnőtt csapatunk a Veszprém Megyei Felnőtt Kosárlabda Bajnokságban szerepel, melybe megkezdtük junior korú játékosaink beépítését. A bajnokság költségeit a
felnőtt játékosok viselik. A kosárlabda sport népszerűsítése érdekében, sorozatban harmadik éve, Május 1-én ismét megrendezésre kerül "Fűzfői AK Kosárlabda
Családi Nap" elnevezéssel hagyományos bajnokságunk, melyen az idei évtől minden korosztály megmérettetheti magát egy egész napos rendezvény keretében.
Tervezzük egy hasonló torna létrehozását kadett korosztályú gyerekek számára. Szakosztályunknak jelenleg 110 tagja van, melynek 85%-a utánpótlás játékos. 

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

Balatonfűzfő már hosszú ideje a magyarországi és a Veszprém megyei utánpótlás kosárlabda sport komoly bázisa, amely azonban a jelenleg infrastrukturális
hiányosságok miatt, nem tud további növekedést elérni sem sportszakmai, sem az utánpótlás bázis létszámának növekedésében. A legnagyobb akadályt az jelenti,
hogy nincsen a Balaton parti városban olyan állandó, időjárástól, őszi/téli hónapokban a rövidebb és hideg nappaloktól védő infrastruktúra, amely lehetővé tenné az
egész éves edzések, edzőtáborok és mérkőzések XXI. századi szintű lebonyolítását. A Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztálya ezért úgy határozott, hogy
széles körű összefogás mellett megpályáznak egy valamivel több mint bruttó 622 millió Ft-ot érő kosárlabda csarnok építését, amelynek fő célja az lesz, hogy a fűzfői
kosárlabda utánpótlás számára állandó helyszínt biztosítson az edzések, felkészülési mérkőzések és a bajnoki fordulók számára. Így lehetővé válik a fő cél, hogy a
fűzfői Kosárlabda szakosztály egész évben a jelenlegi utánpótlás létszámhoz képest magasabb létszám mellett fejlődhessen szakmailag és létszámban is. A
balatonfűzfői 1488/5. hrsz számon felépítendő sportcsarnokban a teremben kap helyet a lelátó, az öltözők, a bírói öltöző, az orvosi szoba, valamint az emeleten
helyet kap a kiszolgáló létesítmény is egy kis büfével. A megvalósítást 2016.07.01-gyel szeretnénk kezdeni. Az első hónapban a kiválasztást fogjuk lebonyolítani a
107/2011. Korm. Rendeletnek megfelelően. Ezt követően kerül sor az alapkő letételre, majd 2016.08 - 2017.05. között fogjuk a tényleges beruházást megvalósítani.
Folyamatos elszámolást szeretnénk, vagyis az utófinanszírozott program elemeket 2 havonta kívánjuk benyújtani elszámolásra az Emberi Erőforrás Minisztériuma
felé. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert így látjuk biztosítottnak az egyesületi likviditás biztosítását. 2017. júniusában kívánjuk beszerezni a szükséges engedélyeket, és
ezt követően kerül majd a fejlesztés aktiválásra az egyesületi könyvekbe. Szintén a fejlesztéshez tartozik, de nem építési engedélyköteles tevékenység, hogy a
meglévő épületben az alsó szinten található és nagyon leromlott állapotban lévő kosárlabda öltözőket felújítsuk, mivel azok falai vizesednek, így veszélyessé is
válhatnak. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A program időtartalma 2016. július 1 – 2017. június 30 közötti időszakra esik. A fejlesztések, és beszerzések az alábbi módon kerülnek ütemezésre: Az edző és a
csapat körüli szakemberek bérköltségei, azaz a személyi jellegű kifizetések havonta rendszeresen kerülnek kifizetésre. A rendezési költségek a mérkőzésekhez és a
tornákhoz igazodva az szeptembertől júniusig terjedő időszakra egyenletes ütemben. Az utazási költségek teljes mértékben igazodnak a bajnokságokhoz, és az
egyéb felmerült utazási igényekhez, tehát többnyire egyenletesen merülnek fel. Az edzőtáborra való eljutás pedig nyáron jelenik meg elsősorban, 2016. júliusában és
augusztusában. Ehhez kapcsolódva a szállás és étkezés a nyári felkészítési időszakban merül fel főként az edzőtáborral kapcsolatban. Az igényelt
sportfelszereléseknek a beszerzésére elsőként a bajnokság indulásakor, majd pedig a januári felkészítési időszakban kerül sor. A termek bérlését folyamatosan
igényeljük és fizetjük egész évben annak függvényében, hogy az adott időszakban mikor és hol vannak az edzések és a mérkőzések. A fejlesztés során a csarnok
előkészítési/kiválasztási szakasza 2016.07.01-től tart 2016.07.31-ig. Ezt követi a kivitelezőnek a terület átadása és a felvonulás, amely 2016. augusztusára esik. A
tényleg kivitelezés várhatóan 2016. szeptember 1-ével indul. A földmunkákat követően kerül sor a vas- és acélszerkezetek szerelésére, amelyet az őszi hónapokban
kívánunk megvalósítani, ahogyan a falazást is. A belső munkálatok a téliesítést követően 2016. decemberében kezdődnek és 2017. májusáig tartanak. A csarnok
próbaüzeme és hitelesítése, valamint az ezzel járó dokumentumok - például a használatba vételi engedély - beszerzése 2017. júniusára tehetőek. Az ünnepélyes
átadásra 2017. június 30-án kerülhet sor. Végül a meglévő épületben az alsó szinten található és nagyon leromlott állapotban lévő kosárlabda öltözőket 2017.
tavaszán kívánjuk felújítani. 

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

Programunk összhangban a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte céljául,
mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Továbbá az MKOSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk a profi játékosok lehetőségeinek javítását. Hiszünk
abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott
küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az
eredmények javításával, egyre többen fertőződhetnek meg a kosárlabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló vagy játékos válhat belőlük,
megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet. 

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

A sport személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen az uszodában meg kell tanulniuk szabályok szerint,
egymást tisztelve és elfogadva élni. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket,
értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint
az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a városban egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb
generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül a klub anyagai lehetőségeinek bővülése, a pluszforrások bevonása. Ez mind
klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszközök Bordásfalra akasztható palánktartó szerkezet
palánkkal

db 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszközök Kosárállvány mennyezetről motorikusan
leereszthető palánkkal

db 2 1 500 000
Ft

3 000 000 Ft

Sporteszközök Labdatároló acélból 380 l-es db 3 80 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelések Kosárlabda cipő pár 15 40 000 Ft 600 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Mentőláda db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Busz 18+2 fő db 1 30 000
000 Ft

30 000 000 Ft

33 955 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Bordásfalra akasztható
palánktartó szerkezet palánkkal

A megfelelő színvonalú edzések megtartása érdekében sporteszközre, felszerelésre van szükség.

Kosárállvány mennyezetről
motorikusan leereszthető
palánkkal

A megfelelő színvonalú edzések megtartása érdekében sporteszközre, felszerelésre van szükség.

Labdatároló acélból 380 l-es A megfelelő színvonalú edzések megtartása érdekében sporteszközre, felszerelésre van szükség.

Kosárlabda cipő A megfelelő színvonalú edzések megtartása érdekében sporteszközre, felszerelésre van szükség.

Mentőláda A sportolók egészsége, illetve annak megőrzése kiemelten fontos az egyesület számára.

Busz 18+2 fő Az utazások költségét az egyesület egyedi módon kívánja megoldani: egy nagy buszt szeretnének venni, ami számításaik
szerint hosszú távon kedvezőbben jönne ki, mintha minden utazási alkalomkor bérelnének buszt.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

23 549 995 Ft 242 783 Ft 485 567 Ft 24 278 345 Ft 10 405 005 Ft 34 440 567 Ft 34 683 350 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Fűzfői Atlétikai Klub Új Kosárlabda Csarnoka 2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 586 000 000 Ft

TEF Fűzfői Atlétikai Klub meglévő öltözőjének
felújítása

2016-07-01 2017-05-31 2017-06-30 1 500 000 Ft

587 500 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Fűzfői Atlétikai Klub Új Kosárlabda
Csarnoka

8184
Balatonfűzfő
Nike krt.
16

1488/5. A FAK országos szinten is kiemelkedő utánpótlás nevelő egyesületnek
számít a magyarországi kosárlabda terén. Ennek ellenére csak
időszakosan tud edzeni hazai pályán, főleg jó idő esetén. Minden egyéb
esetben a környező településeken kénytelen pályát foglalni. Ez
jelentősen akadályozza a Kosárlabda Szakosztály további fejlődési,
kitörési lehetőségeit, ezért elengedhetetlen az új csarnok építése.

Fűzfői Atlétikai Klub meglévő
öltözőjének felújítása

8184
Balatonfűzfő
Nike krt.
16

1488/3. A FAK országos szinten is kiemelkedő utánpótlás nevelő egyesületnek
számít a magyarországi kosárlabda terén. Ennek ellenére még a
meglévő öltöző is alkalmatlan arra, hogy a XXI. századi színvonalon
fogadhassa az ide látogató csapatokat. Ezért szeretnénk ezt is felújítani.

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

Nem

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

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 1 040 347 Ft 10 725 Ft 21 450 Ft 1 072 523 Ft 459 653 Ft 1 521 450 Ft 1 532 175 Ft

Utóf. 406 429 009 Ft 4 189 990 Ft 8 379 980 Ft 418 998 979 Ft 179 570 991
Ft

594 379 980 Ft 598 569 970 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 12 0 Nincs

U11 10 14 1 Országos

U12 6 0 1 Megyei

U14 13 1 2 Megyei

U16 12 1 1 Országos

U18 5 0 0 Nincs

U20 1 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 47 28 5
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 600 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 470 000 Ft

Nevezési költségek 250 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 272 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 201 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 169 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 440 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 800 000 Ft

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

Összesen 13 202 200 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

11 845 345 Ft 122 117 Ft 244 234 Ft 12 211 696 Ft 1 356 855 Ft 13 446 434 Ft 13 568 551 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

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

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

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

485 567 Ft 485 567 Ft 242 783 Ft 728 350 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 21 450 Ft 21 450 Ft 10 725 Ft 32 175 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 8 379 980 Ft 8 379 980 Ft 4 189 990 Ft 12 569 970 Ft

Utánpótlás-nevelés 244 234 Ft 244 234 Ft 122 117 Ft 366 351 Ft

Összesen 13 696 846 Ft  13 696 846 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.
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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: Balatonfűzfő, 2016. 12. 22.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Keil Norbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Balatonfűzfő, 2016. 12. 22.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 20:18:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-12 14:50:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 20:21:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 22:44:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-10-14 14:07:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-10-12 14:56:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-12 14:53:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-10-12 14:56:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-10-14 13:55:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-12 14:57:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-22 14:32:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-10-14 13:59:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-04 10:06:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-04 10:05:47

Mellékletek

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

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

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

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-04 09:43:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-10-04 09:42:28

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Balatonfűzfő, 2016. 12. 22.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 3 50%

Edzőtáborok száma db 2 4 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 5 15 200%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 13 15 15%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 14 30 114%

U12 fő 6 15 150%

U11 fő 24 30 25%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 431 019 351 Ft 4 443 498 Ft 8 886 997 Ft 444 349 847 Ft 190 435 649 Ft 630 341 997
Ft

634 785 495 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

23 549 995 Ft 242 783 Ft 485 567 Ft 24 278 345 Ft 10 405 005 Ft 34 440 567 Ft 34 683 350 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 040 347 Ft 10 725 Ft 21 450 Ft 1 072 523 Ft 459 653 Ft 1 521 450 Ft 1 532 175 Ft

- ebből utófinanszírozott 406 429 009 Ft 4 189 990 Ft 8 379 980 Ft 418 998 979 Ft 179 570 991 Ft 594 379 980
Ft

598 569 970 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 845 345 Ft 122 117 Ft 244 234 Ft 12 211 696 Ft 1 356 855 Ft 13 446 434 Ft 13 568 551 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 442 864 696 Ft 4 565 615 Ft 9 131 231 Ft 456 561 543 Ft 191 792 504 Ft 643 788 431
Ft

648 354 046 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (45 darab)

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

fak-mkosz_hpalairasiminta_1476276648.pdf (Hiánypótlás melléklet, 620 Kb, 2016-10-12 14:50:48)
a966f3d7142330896521701248a973ac4ffa6d9188590384c152d10451f6712d

fak_alairasi_cimpeldany_1461781124.pdf (Szerkesztés alatt, 322 Kb, 2016-04-27 20:18:44)
a24214e6fd401099dfd2389790cdc301b94fa99b4be4b172dc91dac3b735d100

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

fak_mkosz_beruhazas_1461962733.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-29 22:45:33)
68ec1e41b814ed03cb3dc274839515c895d1fd633931814573df8c541830176d

fak_mkosz_beveteli_forrasok_1475566948.pdf (Hiánypótlás melléklet, 368 Kb, 2016-10-04 09:42:28)
f5b95672ea5569e76639e7ff74501c64147552619a5f4f4aeede6e61d7038ee3

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

fak_mkosz_beruhazas_1461962758.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-29 22:45:58)
68ec1e41b814ed03cb3dc274839515c895d1fd633931814573df8c541830176d

fak_mkosz_beruhazasfinanszirozasi_1475568371.pdf (Hiánypótlás melléklet, 316 Kb, 2016-10-04 10:06:11)
09b82710d04095e9d3e05f5912b7e287066943c13aebfeab99cb8e2c766289fd

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

fak_mkosz_beruhazas_1461962742.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-29 22:45:42)
68ec1e41b814ed03cb3dc274839515c895d1fd633931814573df8c541830176d

fak_mkosz_hasznositas_es_kihasznalt_1475567005.pdf (Hiánypótlás melléklet, 256 Kb, 2016-10-04 09:43:25)
0078ae845324299a5cb82589e06438ffc7810d1fbeb02aeef5881315c3f66527

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

fak_mkosz_beruhazas_1461962749.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-29 22:45:49)
68ec1e41b814ed03cb3dc274839515c895d1fd633931814573df8c541830176d

fak_mkosz_mukodesi_koltegek_finans_1475568347.pdf (Hiánypótlás melléklet, 561 Kb, 2016-10-04 10:05:47)
832a607d69ba324964a3c6e93ca1fdb3595b382c874a5bb2ea6985e345bbc4f9

Egyéb dokumentumok

fak-mkosz_hpoltozoarajanlatalair_1476446016.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-14 13:53:36)
a2343d2fe0bc8285ec6c5fa0aa7249c56421797f954bc45d206f652f997cd2e2

fak_kosar_tervezo_tablazat_2016_201_1462025564.pdf (Szerkesztés alatt, 565 Kb, 2016-04-30 16:12:44)
a34a83ceb38c378ddb0e16a3bc0441183c21e4f261342a7e8848fb0d7ff34217

fak-mkoszhpszakmaibeszamolo_1476446837.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-14 14:07:17)
e6f9f5e133db1008c3d7a8726a9263abe94ce86b197785e339e25ee3e065fccc

fak-mkosz_hponresz_1476276880.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2016-10-12 14:54:40)
8a369672ff49e0b0a1f9ca581a54f8925f6bf7130d671d02f41c73a30ab92cb0

fak_mkosz_nyilatkozat_kosarpalank_f_1476276944.pdf (Hiánypótlás melléklet, 207 Kb, 2016-10-12 14:55:44)
1f3da8452e179c9ec2cad74b87d5295d0a5caf14b06e38dd809631933e6cc2ad

fak-mkosz_hpmercedeszarajanlat_1476276965.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-12 14:56:05)
37e2205d21238423ab9ed3978ab18f73763df68b39dced076af197abae6f86c2

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

fak_torvenyszeki_kivonat_1461781094.pdf (Szerkesztés alatt, 531 Kb, 2016-04-27 20:18:14)
03b70f91b836bbe2d443c8156482a9ad4b857dbf1bd14f606926a54eb96da96f

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

fak_mkosz_igazgatasi_dij_1461962652.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 22:44:12)
5d12e21684e71a3d25306199b925503a9445025c512ed1b32bffe5dd14644e71

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

fak_nav0_1461781284.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2016-04-27 20:21:24) cad5aa498ed509e515ceabc546a20bf89cf779e8aa2a803e8bf0fdd1002b3aa9

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

fak_mkosz_nyilatkozat_egyebengedel_1476277056.pdf (Hiánypótlás melléklet, 230 Kb, 2016-10-12 14:57:36)
38b738d240e95725911673ad0b1ddeaff18ac1b3674c90e574945d7ca9f305a2

fak_mkosz_nyilatkozat_egyebengedel_1461781153.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2016-04-27 20:19:13)
38b738d240e95725911673ad0b1ddeaff18ac1b3674c90e574945d7ca9f305a2

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

fak-mkosz_epitesiengedely_1476446128.pdf (Hiánypótlás melléklet, 276 Kb, 2016-10-14 13:55:28)
8305cf04d7690e38c710a0d7d94a089f4f9d822753b1e683b7686014c6053f5c

fak-mkosz_epitesiengedely2_1476446131.pdf (Hiánypótlás melléklet, 483 Kb, 2016-10-14 13:55:31)
41ab72b8a6820ce3e4d628865087b16eb0b0be8e46241964cba303600566dfec

fak_mkosz_beruhazas_1461962828.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-29 22:47:08)
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68ec1e41b814ed03cb3dc274839515c895d1fd633931814573df8c541830176d

fak-mkoszhpepitesihatosagnyilat_1476276725.pdf (Hiánypótlás melléklet, 368 Kb, 2016-10-12 14:52:05)
5f315be5c01a372f5ebff5f3fdc0021950ce193730ec4f41d94fe4fc69fd41df

fak-mkoszhpepitesihatosagnyilat_1475565211.pdf (Hiánypótlás melléklet, 365 Kb, 2016-10-04 09:13:31)
6fab5b9a9cb7b6922551f38434dd96a6b123cd8963682e9d7b0d3e635bca79e7

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

fak_mkosz_tulajdonosi_hozzajarulas_1461962819.pdf (Szerkesztés alatt, 404 Kb, 2016-04-29 22:46:59)
2d89b3f7a26da02518669f906ecf6e6ac3e9496ed4bab23e61ee0f925a010c4c

fak-mkosz_hpegyuttmukodesimegalla_1476276761.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-12 14:52:41)
dfc78abf3f7e810dd99ba3adce23842c9940057cbc3818b9e29b8e07902df419

fak_mkosztulajdonosi_hozzajarulas_1476276780.pdf (Hiánypótlás melléklet, 404 Kb, 2016-10-12 14:53:00)
2d89b3f7a26da02518669f906ecf6e6ac3e9496ed4bab23e61ee0f925a010c4c

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

fak-mkosz_hp_tulajdonilapoltozo_1476277012.pdf (Hiánypótlás melléklet, 634 Kb, 2016-10-12 14:56:52)
f13219e6a612699fc945e160e583072ef2ce63241651c74770d9deabc11e42a5

fak-mkosz_hp_tulajdonilaplurko-la_1475565480.pdf (Hiánypótlás melléklet, 766 Kb, 2016-10-04 09:18:00)
53a4a43de7a904e557d0bca98b1af446a06159fcc3354274f40789e454114b9d

fak_tulajdoni_lap_1461781136.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2016-04-27 20:18:56) fa687a3282cf69175c34a07572ec7c04e3271d1ccf6ef247fd33aa182a9a5307

fak_terkepmasolat_1461781142.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-27 20:19:02)
30c7caa56932a18c0797fefc9924c443b274ccbca30c79359398eee081d52263

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

fak_mkosz_tulajdonosi_hozzajarulas_1461962808.pdf (Szerkesztés alatt, 404 Kb, 2016-04-29 22:46:48)
2d89b3f7a26da02518669f906ecf6e6ac3e9496ed4bab23e61ee0f925a010c4c

fak-mkosz_hpoltozonemjelzalog_1476276810.pdf (Hiánypótlás melléklet, 205 Kb, 2016-10-12 14:53:30)
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