
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály

A kérelmező szervezet rövidített neve  Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály

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  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  18699090-2-13

Bankszámlaszám  12001008-00221598-00100000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Gödöllő Város Önkormányzata

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2100  Város  Gödöllő

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  tér

Házszám  7-8.  Épület  

Lépcsőház  1  Emelet  4

Ajtó  12

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2100  Város  Gödöllő

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  tér

Házszám  7-8.  Épület  

Lépcsőház  1  Emelet  4

Ajtó  12

Telefon  +36 20 823 14 08  Fax  -

Honlap  http://www.godolloisk.hu  E-mail cím  pelyhe.jozsef@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Pelyhe József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 823 14 08  E-mail cím  pelyhe.jozsef@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Rózsavölgyi Sándor +36 20 500 26 50 rozsavolgyi.sandor@godolloisk.hu

Pelyhe József +36 20 823 14 08 pelyhe.jozsef@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Város Önkormányzata Tankerület-KLIK 20 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2007-01-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2013-07-01

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 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 12 MFt 12 MFt 12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 540 MFt 33 MFt 665 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 552 MFt 45 MFt 677 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 27 MFt 14 MFt 26 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 10 MFt 10 MFt 170 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 10 MFt 10 MFt 10 MFt

Összesen 51 MFt 38 MFt 210 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 10 MFt 20 MFt 30 MFt

Működési költségek (rezsi) 10 MFt 10 MFt 4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

659 800 514 Ft 13 196 010 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

23 574 820 Ft 471 496 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 2 497 431 Ft 49 949 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2013. szeptember elsejét megelőzően több, a kosárlabda sportágat magában foglaló egyesület végzett tevékenységet Gödöllő városában. 2013. szeptember 1.
napjától az utánpótláskorú versenyzők a Gödöllői Sport Klub kosárlabda szakosztályaként szerepelnek a különböző utánpótlás bajnokságokban, a hazai és a
nemzetközi tornákon. Az egységes rendszernek köszönhetően az elmúlt esztendőkben a sportág helyi viszonylatban jelentős fejlődésen ment keresztül. Programunk
keretében a sportolói létszám bővítését tervezzük, ezzel együtt pedig a szakmai színvonal további emelkedése is elvárt. Az edzéseinket, mérkőzéseket az Egyesület
a Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnokában rendezi. Említést érdemel, hogy hogy az elmúlt évben a szakosztály működése nagyobb lefedettségű, a városi
általános iskolák egy része is aktívan bekapcsolódott az egyesület működésébe. Az infrastrukturális helyzetet nagymértékben javították az elmúlt esztendőkben
megvalósult kültéri kosárlabda pályák beruházásai, melynek köszönhetően kulturáltabb, a sportág elvárásainak megfelelő körülmények között történik az egyesületi
munka. 

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

Csarnoképítés II ütem. A Gödöllői Sport Klub a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 413/15 helyrajzi szám alatt felvett 4068 m2 nagyságú, kivett, sporttelep
megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányad arányban az Önkormányzat tulajdonában lévő, két általános iskola közvetlen szomszédságában fekvő ingatlanon kosárlabda
tornacsarnok építési beruházás érdekében a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénél ki/HPM01-05170/2015MKOSZ iktatószámon, be/SFP-
05170/2015/MKOSZ ügyszámon, tárgyi eszköz beruházást érintő jogcímen, Tao. támogatást nyert el. A fent nevezett határozat kézhezvételét követően a Gödöllői
Sport Klub Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködési szerződést kötött a beruházás lebonyolítása, az önrész biztosítása, valamint a vagyonjogi viszonyok
szabályozása céljából. A folyamattal párhuzamosan elkezdődtek a kiviteli tervek előkészítésének s elkészítésének munkálatai az MKOSZ illetékes szakembere
bevonásával. Ennek során, továbbá a társadalmi egyeztetéseken elhangzottakra figyelemmel az a döntés született, hogy egy, a tervezettnél sportszakmai
szempontból, s ezáltal szolgáltatásaiban magasabb színvonalú sportcsarnok valósuljon meg. Az egyeztetési folyamat részét képezte többek között a környék
lakosságával történt konzultáció, valamint a Gödöllői Királyi Kastély közelsége kapcsán figyelemmel kellett lenni az örökségvédelmi szempontokra, előírásokra is.
Ezek a konzultációk rámutattak, hogy a csarnok műszaki tervezésénél újra kell gondolni, a terem játékterének bővítéséből fakadó (egy időben 3 edzés is tartható
párhuzamosan) jelentős zajhatás, zajszint szűrését (melyet egyebek mellett a lakótelep közelsége is indokol), emiatt minél magasabb színvonalú hangszigetelést kell
megvalósítani. A költségek növekedése az alábbi okokra vezethető vissza: magasabb sportszakmai szolgáltatások biztosítása, akusztikai feltételek javítása,
igényesebb építészeti kialakítás, anyag-és munkaköltségek jelentős növekedése. A csarnok építésével a Gödöllői Sport Klub segíteni tudja a kosárlabda sportág
utánpótlás bázisának növelését, a sportág népszerűsítését és eredményességét, mindezek mellett az elsősorban utánpótlás korú sportolók számára lehetőséget
biztosítva az egészséges életmód megőrzéséhez A ki/HPM01-05170/2015MKOSZ iktatószámon korábban jóváhagyott támogatás összege 700.000.001,- forint
(önrésszel együtt), tehát jelen beruházás második ütemére, közvetlenül a beruházás megvalósítására fordítható összeg: 922.778.149,- forint. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az utánpótlás-nevelési,továbbá a versenyeztetési jogcímen igényelt összegek felhasználására természetesen az adott, azaz a 2017/2018-as évadban kerül sor. Cél,
hogy mindezek révén kiegyensúlyozott szakmai háttérrel működhessen az egyesület, megteremtve ezzel a biztonságos működés feltételeit. Az utófinanszírozott
tárgyi eszköz beruházás kapcsán jelen támogatási igény benyújtását követően kerül sor a közbeszerzési eljárás megindítására, a dokumentum közzétételére. A
szakmailag előkészített dokumentumnak köszönhetően reális esély nyílik arra, hogy a beruházás 2017. szeptember 1. napjával elkezdődhessen. A projekt műszaki,
valamint finanszírozási ütemterve a mellékletek közé feltöltésre került, melyből az egyes munkanemek megvalósulásának ütemezése és a várható költsége is
kiolvasható. A mellékletek között ugyancsak szerepelnek a beruházás finanszírozásval kapcsolatos dokumentációk megfelelő részletezettséggel. 2015. szeptember
22. napján a Gödöllői Sport Klub együttműködési megállapodást kötött a város önkormányzatával. A megkötött szerződés 7. pontjában a felek rendelkeztek arról,
hogy a finanszírozás ütemezésére és az önrész biztosítása érdekében együttműködési megállapodást kötnek egymással. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
eljárás még nem került kiírásra, ezért a mellékletekben csatolt szerződés tervezet konkrét összegeket nem tartalmaz, de a finanszírozás módja, ütemezése
egyértelműen meghatározásra kerül benne. A szerződés megkötésére az eredményes közbeszerzési eljárás követően kerül sor, ugyanis ekkor lesznek ismertek a
kivitelezés pontos költségei. A részelszámolások ellenőrző szervezetnek történő benyújtása illeszkedik a közbeszerzési törvény által meghatározott és a szerződés
tervezetében is szereplő elszámolási ütemekkel, mellyel összhangban kerül kiírásra a közbeszerzés is. 

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

Az MKOSZ sportágfejlesztési programjával összhangban egy nagyobb létszámú sportolói részvétel hátterének biztosítását kívánjuk megvalósítani. A 2017-2018-as
sportágfejlesztési koncepciónk meghatározó alapelve az, hogy a reménybeli elnyert támogatás segítségével, a kosárlabda sportági népszerűsítését korszerű és
fenntartható színvonalon valósítsuk meg. A folyamat szakmai tartalmát egy egységesen alkalmazott szakmai képzési program terv alapján szervezzük. A
sportfejlesztési program sikerességét meghatározó külső tényezők, melyeket figyelembe vettünk a stratégia kialakítása során: Általános társadalmi szociális helyzet,
társadalmi elvárások Általános gazdasági helyzet, finanszírozási források, törvényi szabályozási környezet A sport helyzete, népszerűsége,
sportpolitika,sportfinanszírozás Kapcsolódó ágazatok helyzete, egészségügy, egészségvédelem, oktatás, nevelés. 

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

Az egyesület tervezett sportfejlesztési programjának megvalósítása az alábbi pozitív társadalmi hatások erősödéséhez járul hozzá: - egészséges, sportkedvelő
életmód népszerűsítés: mindezt a kosárlabda sportág keretein belül megvalósítva - közösségi és családi programok segítségével a helyi közösség összetartó
erejének növelése: cél, hogy a gyermekek szüleit is megnyerjük a jó cél érdekében, azért, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal kapcsolódhassanak bele az
egyesület munkájába (önkéntes felajánlások, társadalmi munka, stb.) - fiatalok és hátrányos társadalmi helyzetűek számára értelmes, egészséges, hasznos
szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása: a különböző helyzetű gyermekek számára olyan feltételek megteremtése, melynek köszönhetően tompulhatnak, ideális
esetben talán el is tűnhetnek az esetleges családi jövedelmi helyzet miatt fennálló sok esetben jelentős különbségeknek élethelyzetekre történő hatásai. A
megvalósítás eszközei: - ’’Tömegesítés’’ (játékosok, szurkolók) - Általános képzésfejlesztés óvodákban, iskolákban és azon kívül - Kosárlabda mindenkinek, korra,
nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül - Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalban -
Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten - Edző, edző pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés megbecsülés - A színvonalas
kosárlabdázáshoz szükséges szakemberek képzése - Sportegészségügy a kosárlabda szolgálatában, sport és tudomány - Klubok eredményességének növelése -
kötődés a klubhoz - Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok erősítése, fejlesztése
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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)

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

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

2017/18 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 Sportcsarnok építés II ütem 2017-09-01 2018-06-30 2018-07-01 922 778 148 Ft

922 778 148 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Sportcsarnok építés II ütem 2100
Gödöllő
413/15 
hrsz

413/15 önkormányzati Az sportcsarnok beruházás II. ütemének címét,
helyrajzi számát, valamint az ingatlan tulajdonjogát
tartalmazza.

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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 640 006 499 Ft 6 598 005 Ft 13 196 010 Ft 659 800 514 Ft 282 771 649
Ft

935 974 158 Ft 942 572 163 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

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 15 0 1 Országos

U12 12 0 1 Országos

U14 35 0 2 Országos

U16 31 0 2 Országos

U18 3 0 0 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 96 0 6
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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)

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

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 800 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 300 000 Ft

Nevezési költségek 800 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 11 987 000 Ft

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

Összesen 25 487 000 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése A Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése aljogcímen kosárlabdázóink feltétlen szükséges eszközeit tervezzük a
Benchmark szerint meghatározott módon.

Személyszállítási költségek A személyszállítás aljogcímen a versenyeken való részvételhez kapcsolódó utazás költségei kerülnek elszámolásra a
Benchkmarkban megfogalmazottak figyelembe vétele mellett.

Nevezési költségek A nevezési költségek a következő korosztályokból tevődik össze: fiúknál országos U11,U14, U16, U18; lányok: U12,
U13, U15,U17 és megyében fiú: gyerek, serdülő, kadett; lány: gyerek, serdülő, kadett.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

A rendezési, felkészítési, képzési költségek, a hazai rendezésű mérkőzések költségeit fogalja magában.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

A verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei az MKOSZ által meghatározott Díjfizetési szabályzatban
foglaltak az irányadók, ez alapján határoztuk meg a pályázati összeget.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja a csapataink edzéseinek helyszínéül szolgál.Továbbá hazai rendezésű
versenyek helyszíneinek bérleti díját tartalmazza, a Benchmarkban meghatározott szempontok szerint.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

A felkészítéssel, edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségei a
bajnokságban meghatározott helyszíneken történő mérkőzéseken felmerülő szállás és étkezési költségeket, valamint
az edzőtáborozási költségeket foglalja magában a Benchmark szerint.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A személyi jellegű kiadások tervezése a benchmarkban foglaltak alapján és a vonatkozó jogszabályok figyelembe
vétele mellett történt.
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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)

22 867 576 Ft 235 748 Ft 471 496 Ft 23 574 820 Ft 2 619 424 Ft 25 958 496 Ft 26 194 244 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 1 000 000 Ft

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

1 500 000 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 150 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 50 000 Ft

Összesen 2 700 000 Ft

Indoklás

A tervezés során figyelembe vételre kerültek az MKOSZ Díjfizetési szabályzatának iránymutatásai. A költségelem több utánpótlás korosztályos csapat vonatkozó
kiadásait tartalmazza. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

2 422 508 Ft 24 974 Ft 49 949 Ft 2 497 431 Ft 277 492 Ft 2 749 949 Ft 2 774 923 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 utófinanszírozott 13 196 010 Ft 13 196 010 Ft 6 598 005 Ft 19 794 015 Ft

Utánpótlás-nevelés 471 496 Ft 471 496 Ft 235 748 Ft 707 244 Ft

Versenyeztetés 49 949 Ft 49 949 Ft 24 974 Ft 74 923 Ft

Összesen 13 717 455 Ft  20 576 183 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi utófinanszírozott A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Versenyeztetés A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.
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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: Gödöllő, 2017. 11. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pelyhe József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

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

Kelt: Gödöllő, 2017. 11. 23. Pelyhe József 
elnök 

Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály
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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 Pelyhe József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Gödöllői Sport Klub Kosárlabda

Szakosztály (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: Gödöllő Város Önkormányzata

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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

Kelt: Gödöllő, 2017. 11. 23.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Pelyhe József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Gödöllő, 2017. 11. 23.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Gödöllő, 2017. 11. 23. Pelyhe József 
elnök 

Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 13:28:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 17:06:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-29 11:39:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 11:46:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-29 17:32:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-04-29 17:33:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-29 17:33:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 13:47:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-10-31 08:43:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 11:55:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 11:26:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 13:05:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 12:39:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 12:29:24

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)

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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 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

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 12:58:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 12:56:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-10-31 08:44:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-10-31 08:41:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-10-31 08:42:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-09-05 12:53:12

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.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

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

Kelt: Gödöllő, 2017. 11. 23.
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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 - 4 4 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő - 3 3 0%

Edzőtáborok száma db - 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db - 7 8 14%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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 - 10 10 0%

U18 fő - 14 14 0%

U17 fő - 23 20 -13%

U16 fő - 20 20 0%

U15 fő - 16 20 25%

Egyéb indikátorok

U14 fő - 26 32 23%

U13 fő - 10 15 50%

U12 fő - 4 8 100%
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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 640 006 499 Ft 6 598 005 Ft 13 196 010 Ft 659 800 514 Ft 282 771 649 Ft 935 974 158
Ft

942 572 163 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 640 006 499 Ft 6 598 005 Ft 13 196 010 Ft 659 800 514 Ft 282 771 649 Ft 935 974 158
Ft

942 572 163 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

22 867 576 Ft 235 748 Ft 471 496 Ft 23 574 820 Ft 2 619 424 Ft 25 958 496 Ft 26 194 244 Ft

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

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 2 422 508 Ft 24 974 Ft 49 949 Ft 2 497 431 Ft 277 492 Ft 2 749 949 Ft 2 774 923 Ft

Összesen 665 296 582 Ft 6 858 728 Ft 13 717 455 Ft 685 872 765 Ft 285 668 566 Ft 964 682 603
Ft

971 541 331 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 120 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (69 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

gskafanyilatkozatalairt_1493479977.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-04-29 17:32:57)
3f4c25bb54295914c6ede2f096bd8491301b9e4d8ded3868e2b5a6b801321d5b

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)

alairasicimpeldanypelyhejo_1493305595.pdf (Szerkesztés alatt, 793 Kb, 2017-04-27 17:06:35)
21b890c6c11e8ea787b58e77903aebc8e6ec18dd7a175300583b895222b11b64

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

azelkeszultletesitmenyaltalterm_1509435734.pdf (Kér. kieg. szerk., 288 Kb, 2017-10-31 08:42:14)
fe42d8bda7981e75900cdb7dbba4779ab7cdee61fc4f9078c9f981164097124c

beveteliforrasok_1493381266.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-04-28 14:07:46) 949e7495e32e72499aeb488c1e9e05fb82aef112b7a06f704c5f759dcd9fe4c7

azelkeszultletesitmenyaltalterm_1504603821.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2017-09-05 11:30:21)
85ca500bb647d7c3c29fce2e44b8b28468129e8809cc3b247b83872e93b53aa3

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

finanszirozasiszerzodestervezet_1493381010.doc (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-28 14:03:30)
f2ecc8dc68750846dcce7b204871fafb6a1e66567fef0f486ed1014a858a389d

finanszirozasiterv_1493381017.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-04-28 14:03:37)
5a7eccabaefdd04ba5ec33c173228cd27e776c2596a0ed9e9ffbdd80d2a529a8

penzugyiutemterv10honap21_1493381563.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2017-04-28 14:12:43)
738c14e93c816c12d8a8aa130fb528d688d0e797b187cfc89c8026bf7720363c

project-utemterv10honap2._1493381568.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-28 14:12:48)
32f752401f1095816a1fdc051ff79ffc4a917708e9c3d8122cea44c32d0b1dc6

3.pontmodositottegybenhatalyos_1504608956.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-05 12:55:56)
0df98b8bbb2a42c1a0763fd100f2c4a2d7faf427583d3079faac4a526f108a67

3.pontnyilatkozatonreszrendelkez_1504608964.pdf (Hiánypótlás, 115 Kb, 2017-09-05 12:56:04)
4d0a025bd22113c44d4ef02f9bef0a3a69c93c14a11665a09602c231f30e19f3

aberuhazasfenntartasahozszuksege_1504609013.docx (Hiánypótlás, 26 Kb, 2017-09-05 12:56:53)
1a66127892dcea359dd29ebaedf438bdbc34ba625421b4a195d7db1e4c54ecf7

2015_0910_gsk_1492883577.pdf (Szerkesztés alatt, 636 Kb, 2017-04-22 19:52:57)
8e99c87fd7e790e422c4acce15f2561318de6180718836468fbaa799eb37be73

1szrendelet2017i.27._1492883579.pdf (Szerkesztés alatt, 931 Kb, 2017-04-22 19:52:59)
2eda2d37ebe3a598980840f2d1dd13f47fb59b8bf50182c0c56f7255ddbd7642

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasiuzemeltetesimegalapo_1509435719.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-10-31 08:41:59)
141eb11584824c0597131bfb26efa68bc721549f897c4264ec4658df9da51e64

hasznositasimod_1493381231.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-04-28 14:07:11)
278cef241638ee25253f213b6e2e3071421cc98739bf219b6178dc63c5df0a06

azelkeszultletesitmenyaltalterm_1504607208.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2017-09-05 12:26:48)
85ca500bb647d7c3c29fce2e44b8b28468129e8809cc3b247b83872e93b53aa3

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

mukodesikoltsegekfinanszirozasi_1509435881.pdf (Kér. kieg. szerk., 683 Kb, 2017-10-31 08:44:41)
77d378eee88760c37ea86a04e80bfcb6ea11c60b8e7dda5230a9f0852793db6a

gsksportcsarnok_uzemeltetesikakul_1493381137.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-04-28 14:05:37)
3c5e962bab9926e70cf4003e9e0fe56adf9108ea20053adb99a98516da54987b

sportcsarnokmukodesikoltsegek_1493381144.xlsx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-04-28 14:05:44)
20fcea26c975b4380aed17c5f797794dabf0a9d381787d8370c794e8d96dc0b2

varhatomukodesikoltsegek_1493381151.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2017-04-28 14:05:51)
e53f1f39a50592e4a3ab32ff040bab0e040b7b3af17d5415f126fea7f91f3a0f

3.pontmodositottegybenhatalyos_1504607825.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-05 12:37:05)
0df98b8bbb2a42c1a0763fd100f2c4a2d7faf427583d3079faac4a526f108a67

Egyéb dokumentumok

tao2osszefoglalodok_1493381988.docx (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-04-28 14:19:48)
a16ffd1ba3c9b54b39163840bb379aec8ea7e118437aa60cb7b8ef57a884f09c

03_i002_kulso_latvanytervek_1492883438.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-22 19:50:38)
3846f86c98265698ab840e2f33ebfb0679f7b1d30ea90df3bf53f5f8740a7c52

szemelyijelleguraforditasokterve_1493477423.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2017-04-29 16:50:23)
c5ea29c877a42a90f93c3b1f81fe3b1ea2121ba8900f0558023819abf3e1790d

palistvan_1493725633.doc (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-05-02 13:47:13) 7c3ecad893f265b185bb46f2fd45ac075c801f62c7326fa90c53dff5d7e49922

ravaszmate_1493725633.doc (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-05-02 13:47:13) c48d0ae53565fd153f316befa43ce61526cd721b3873429724c2fcc06c7af3e0

szabotamas_1493725633.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 13:47:13) 3cdd6f410be0d84eab6e054a85682a7c9abc3267a1de11ab75d175b68180a2c5

teglasgabor_1493725633.doc (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-05-02 13:47:13) 87032e4e2cc1f9dc33c4cbca3c4766755a0310daddf97bf11824cc91f3c79eb0
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vorosbeatrix_1493725633.doc (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-05-02 13:47:13) 8dd64f1b565bbe5822ef1a8205b6410835b332f3493692765ac844b14dc9e6bc

babitynekisslilla_1493725634.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 13:47:14) c3bd7d5332a0bd75aba86840af13863162fab5130ac38671da867be3745f2943

benkebalazs_1493725634.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 13:47:14) 119a0648ff6525675f1c474382c74c6b045fb825648d38ea4d8b1dbb1fc7b27d

bitterbela_1493725634.doc (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-05-02 13:47:14) e159a950d87df14f79b89a2fad6c8394ae54f8083d618f3e0aab8e171218dbdc

dobiasjudit_1493725634.doc (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-05-02 13:47:14) 670e12e77d0815288b123ab0072ea37a3c1f73fd565845baeb88ae6f0e889191

kondrakmihaly_1493725634.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 13:47:14) 123993b016741c7c438e30432e44909a1e57f66ac70ac17cc7f7d6a3fd01c3bf

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat2alairt_1493479988.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-29 17:33:08)
5038aad0ea506618fb4094c839f91efa366a270386a437114dd0c6a1a90362c6

emminyilatkozat1alairt_1493480019.pdf (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2017-04-29 17:33:39)
6320ea599b0bc6f36e2011f811c58f3f5060a0a9676d951cad9ef374fe663604

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

torvenyszekikivonat_1493378898.pdf (Szerkesztés alatt, 986 Kb, 2017-04-28 13:28:18)
c08ed2fc159c58e739279fb0200dacff04a74f6778d32c87fea73a1af7057755

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

gskkosarigazg.szolg.dij120eft_1493718367.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2017-05-02 11:46:07)
3e330aacb155e63deabce2709e1b7b91616cc2facf220ec4dd40dec08eb81e5c

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

nyilatkozatteruletbesorolasarol_1493381293.pdf (Szerkesztés alatt, 499 Kb, 2017-04-28 14:08:13)
aee32ea5dd85a6fa2a9b8ebeecbea5d24443bae2ab507a0ac8cc51d197c1afc7

szerzodesraepitesesosztotttulaj_1504608792.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-05 12:53:12)
fe89f739eb413e02a7848cc5a7d24f204a1d2736c198c710cc7e38d6d3a00ce4

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

1_godolloi_sport_klub_nav_05_23_ig_1493458783.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-29 11:39:43)
6ea856c0f0d4bf815cf41b5fc9b160fb0b135cca2ffb68fbbd5c90ea68e726c0

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2alairva_1493480031.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2017-04-29 17:33:51)
3ce4b51fa8db25cf57e0ccc16737f2191690447d08a4a3c58e4bd7484bd1fbdd

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

3.pontnyilatkozatonreszrendelkez_1504607969.pdf (Hiánypótlás, 115 Kb, 2017-09-05 12:39:29)
4d0a025bd22113c44d4ef02f9bef0a3a69c93c14a11665a09602c231f30e19f3

608_godollqi_sk_godollq_413p15_je.e_1492883739.pdf (Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2017-04-22 19:55:39)
cf34721737d4217e61cfc1958a81c815d0f0dd29b42f314a2f8ef809eb40305f

jogerosepitesiengedely_1492883740.pdf (Szerkesztés alatt, 928 Kb, 2017-04-22 19:55:40)
5be051000b2d92c5d89395c7d5b71663a36fee17d15f41791e1deb3383a68809

608_godollqi_sk_godollq_413p15_ep.e_1492883742.pdf (Szerkesztés alatt, 588 Kb, 2017-04-22 19:55:42)
e34ee80377586093dcdcc27aa88bb0f3e5284c259d03d6b92f00eaf56bba420d

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

608_godollqi_sk_godollq_413p15_ep.e_1493380642.pdf (Szerkesztés alatt, 588 Kb, 2017-04-28 13:57:22)
e34ee80377586093dcdcc27aa88bb0f3e5284c259d03d6b92f00eaf56bba420d

608_godollqi_sk_godollq_413p15_je.e_1493380689.pdf (Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2017-04-28 13:58:09)
cf34721737d4217e61cfc1958a81c815d0f0dd29b42f314a2f8ef809eb40305f

szerzodesraepitesesosztotttulaj_1504609513.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-05 13:05:13)
fe89f739eb413e02a7848cc5a7d24f204a1d2736c198c710cc7e38d6d3a00ce4

jogerosepitesiengedely_1492883995.pdf (Szerkesztés alatt, 928 Kb, 2017-04-22 19:59:55)
5be051000b2d92c5d89395c7d5b71663a36fee17d15f41791e1deb3383a68809

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

bereltvagymasjogcimenhasznalt.._1493379305.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-04-28 13:35:05)
73f3ba7f98c10f5031f828aa2dbf84677c38f9a004daa0644d36b8ea0e81eb60

szerzodesraepitesesosztotttulaj_1504605331.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-05 11:55:31)
fe89f739eb413e02a7848cc5a7d24f204a1d2736c198c710cc7e38d6d3a00ce4

alairtszerzodesegyuttmukodesimeg_1492883387.pdf (Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2017-04-22 19:49:47)
f1b128876e2880eac992ca273e2b8f1cc16a35adce12d2dcaf1a803e4b0bf706

eloterjesztes20150910_1492883388.pdf (Szerkesztés alatt, 636 Kb, 2017-04-22 19:49:48)
90d64589eb9255bdda31514a420d512ac8fddc84207bae86ee354e86b54279b2

kivonategyuttmukodesimegallepite_1492883388.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-04-22 19:49:48)
1c550a737cd6a9ec893db43c352c5db3813b2da0bdec3a3b4807d6b5398c52c7

be/SFPHP01-09170/2017/MKOSZ

2017-11-23 14:57 28 / 29

file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/emmi_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/nyilatkozat_2


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

tulajdonilap_1504603578.pdf (Hiánypótlás, 1016 Kb, 2017-09-05 11:26:18) e3dd97322928cb3568026d0f9660080b7c8c941a08e9d6e36e8457e2d8687343

06_m001_melleklet-tulajdoni_lap_1492883884.pdf (Szerkesztés alatt, 844 Kb, 2017-04-22 19:58:04)
3a179f74bc2439683914227c8e3e0697c36d167933b6e3034ba7fd865b1f585f

tulajdonilapmasolat_1492883885.pdf (Szerkesztés alatt, 942 Kb, 2017-04-22 19:58:05)
5dab325295c4d8cb0f6fb7c7e269645ce9b4a97590335378feff4afb0e9faf23

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

hozzajarulonyilatkozat_1509435834.pdf (Kér. kieg. szerk., 409 Kb, 2017-10-31 08:43:54)
739eb748065cbc6ebd5b67861b73047bd6654484d461368cb0e411c16ed25b77

szerzodesraepitesesosztotttulaj_1504603393.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-05 11:23:13)
fe89f739eb413e02a7848cc5a7d24f204a1d2736c198c710cc7e38d6d3a00ce4

jelzalogjogkivonat2015_1492883612.pdf (Szerkesztés alatt, 919 Kb, 2017-04-22 19:53:32)
642e311b8ea0af4a259ea88b97c4a39cf6aeee5d07bd195555cd90375f4be148

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

aberuhazasfenntartasahozszuksege_1504607364.docx (Hiánypótlás, 26 Kb, 2017-09-05 12:29:24)
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