
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Széchenyi Kosárlabda Akadémia SE.

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  18022043-2-08

Bankszámlaszám  63200157-11094889-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9026  Város  Győr

Közterület neve  Egyetem  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9027  Város  Győr

Közterület neve  Postafiók  Közterület jellege  tér

Házszám  763  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 613 732  Fax  +36 96 613 732

Honlap  www.szechenyikosarakademia.hu E-mail cím  tao.szka@gyorikosar.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gálos László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 911 69 11  E-mail cím  tao.szka@gyorikosar.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Komjáthy-Hartyándi Ádám +36 20 212 59 46 tao.szka@gyorikosar.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Egyetemi Csarnok Széchenyi Egyetem Széchenyi Egyetem 30 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2010-02-22

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2010-02-22

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nr

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 6 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4 MFt 5,5 MFt 5,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 153 MFt 147 MFt 288,1 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 157 MFt 158,5 MFt 294 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 56 MFt 58,5 MFt 65 MFt

Működési költségek (rezsi) 14 MFt 17 MFt 19 MFt

Anyagköltség 10 MFt 7 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 24 MFt 26,3 MFt 75 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 53 MFt 49,7 MFt 127 MFt

Összesen 157 MFt 158,5 MFt 294 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 14 MFt 145 MFt 171 MFt

Működési költségek (rezsi) 14 MFt 16 MFt 19 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)

24 105 540 Ft 482 111 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

57 058 222 Ft 1 141 164 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

150 766 187 Ft 3 015 324 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 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

9 évvel ezelőtt kezdte a szárnyait bontogatni városunkban a női kosárlabda. Míg a 2005-ös évben utánpótlás szinten két csapattal „büszkélkedhetett” a város, mára
ez a szám megsokszorozódott; továbbá a 2012/13-as bajnokság ideje alatt sikerült akkreditáltatni saját akadémiai rendszerünket: Széchenyi Akadémia néven.
Összhangban az alapdokumentumokban foglaltakkal, az SZKA 2016. év februárjában elindította azt a stratégiai, sport-szakmai fejlesztési programját, mely több
pilléren állva támogatja a helyi közösségeket – különös tekintettel a kosárlabda sportba történő bevonással. A SZKA fő célja, hogy az iskolakezdéstől a
diplomaszerzésig a kosárlabdaképzéssel és –oktatással együtt egy olyan életpálya modellt kínáljon, amiben nem csak az élsportra való nevelés jelenik meg, hanem a
fizikai és mentális egészség megőrzése mellett a sportoló fiatalok egészséges, a mindennapi testmozgást szerető és igénylő felnőtté válását ösztönözze. A stratégia
fontos eleme az a kistérségi megközelítés, aminek keretében a helyi szereplőkkel összefogva az akadémiai sportképzés valósul meg az infrastrukturális- és sport-
szakmai fejlesztéseknek köszönhetően. A társadalmi felelősség- és szerepvállalás az egészségnevelés tükrében, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód
elvének szem előtt tartásával, a kosárlabdasporttal integráltan valósul meg. • FŐBB MUTATÓK: o több, mint 9 korosztályban, 11 up csapat keretében, közel 400
játékos szervezett képzése – akkreditált akadémiai rendszerben o 2 junior VB bronzérmes játékos o 2 kadet EB bronzérmes játékos o csapatonként 2 szakképzett
edző o 2 korábbi és jelenlegi válogatott edző • 2012-2013-2014: egyetemi sport, műszaki főiskolás és egyetemi bajnokság, bajnok • 2012/2013. Országos Kadet
Bajnokság, 3. hely • 2012/2013. U16 Európa Bajnokság, 3. hely • 2012/2013. U14 Gardec Mini EB, 1. hely • 2012/2013. Európai Ifjúsági Olimpia bronzérem •
2013/2014. Országos Kadet Bajnokság, 2. hely • 2013/2014. Országos Junior Bajnokság, 4. hely • 2013/2014. U17 Világbajnokság, 3. hely • 2013/2014. U17
diákolimpiai országos bajnok • 2014/2015. U14 Gradec Mini EB, 2. hely • 2014/2015. a középiskolás világbajnokságon negyedik helyezett • 2014/2015. B33 ifjúsági
olimpia negyedik helyezett, junior világbajnoki bronzérmes • 2015/2016. U14 Gradec Mini EB, 1. hely • 2015/2016. B33 országos egyetemi bajnokság ezüstérem.
Jelenleg az SZKA saját ingatlannal nem rendelkezik, bérelt létesítményekben valósul meg a felkészítés és a versenyeztetés. 

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

Hazánkban a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiához készült munkaanyag egyértelműen elismeri a sport egészségmegőrző, nevelő, személyiségfejlesztő és
közösségformáló, valamint integratív hatását. Mindezek fényében pedig az ideális létesítményellátottságra vonatkozó standardokat fogalmaz meg a különböző
lélekszámú települések esetében. Ebből, valamint a helyi igényekből és szükségletekből kiindulva a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Biatorbágy Város
Önkormányzatával sportszakmai együttműködésbe kezdett, melyben szakmai partnerként a biatorbágyi VIADUKT Sportegyesület is részt vesz. Az együttműködés
célja a (kosárlabda)sport népszerűsítése és annak a társadalomban elfoglalt minél fontosabb szerepének, valamint a Biatorbágy és térségének kosárlabdasportban
betöltendő szerepének erősítése. A célkitűzések elérése érdekében a 2016/2017-es szezonban egy olyan sportcsarnok fejlesztési programba kezdett, ami regionális
bázisként méltón neveli majd a kosárlabdasport következő meghatározó generációit. Jelen támogatási kérelemben utófinanszírozott ingatlan beruházás nem történik,
ugyanakkor a tárgyi eszköz beruházás jogcím tartalmaz olyan elemeket, melyek a magas szinten történő sportolási tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül
szükséges. Különösen hangsúlyos elemként jelenik meg a mobil lelátó kialakítása, az öltöző teljes belsőépítészeti kialakítása és bútorokkal történő felszerelése,
továbbá az eredményjelző felszerelése. Ezek az eszközök az MKOSZ szakmai álláspontjának és véleményének figyelembe vételével kerülnek beszerzésére. A
fejlesztés, a sportcsarnok létesítésével összefüggő feladatok ellátása megkezdődött – az ehhez kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás a belsőépítészeti feladatokkal
összhangban történik. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt a 2017/2018-as teljes időszakot lefedi - szakaszos, egymásra épülő teljesítéssel. Utánpótlás nevelési program: 2017. július 01 - 2018. június 30. Tárgyi
eszköz beruházás (nem ingatlan): 2017. július 01 - 2018. június 30. 

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

A Széchenyi Kosárlabda Akadémia a fennállása óta folyamatos fejlődést mutat, az együttműködés a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével folyamatos. A
2011/2012-es szezon óta az SZKA folyamatosan résztvevője a TAO támogatás segítségével megvalósuló sportfejlesztési programoknak – ennek az eredményes
munkának is köszönhető a szakmai- és infrastrukturális fejlődés, melynek köszönhetően az utánpótlás képzés jelenleg Akadémiai keretek között zajlik. A sport (ezen
belül is elsősorban a csapatsport) vitathatatlan szerepet játszik a családi és más társadalmi kötelékek erősítésében is. Közösségformáló és –fejlesztő hatása révén
fontos eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, bevonását segítő különféle kezdeményezésének. Ennek fényében az esélyegyenlőség
biztosításának egyik eszköze is, mivel önbecsülést, sikerélményt, integrálódási lehetőséget, valamint a hovatartozás élményét nyújtja a sportban résztvevőknek. Az
Európai Unió vezető testületeinek véleménye szerint a sport egyedülálló jelenség, amely 5 nagyon fontos funkciót tölt be - melyek mindegyike megjelenik a projekt
társadalmi hatásaként: • nevelési funkció: az aktív részvétel a sportban kitűnő eszköz a kiegyensúlyozott személyiség-fejlesztésére valamennyi korcsoportban. •
egészségügyi funkció • szociális funkció: a sport alkalmas eszköze az erősen összetartó, összekapcsolódó társadalom kiépítésének; a sport révén segítséget
kaphatnak a társadalmi integrációhoz a munkaerőpiacról kiszorult emberek is. • kulturális funkció: a sport többletlehetőséget ad a gyökéreresztéshez, a környezet
jobb megismeréséhez, a jobb társadalmi integrációhoz, a környezet hatékonyabb megvédéséhez. • rekreációs funkció: a sporttevékenység értékes szabadidős
elfoglaltság. A 2017/18-as tervek Az előző évhez hasonlóan kívánjuk csapatainkat versenyeztetni. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a nemzetközi
megmérettetések számát növeljük. Mivel már van stabil – bár nem saját tulajdonú – otthona utánpótlásunknak az egyetem kosárlabda edzőcsarnokában, ezért a
tárgyi feltételek javítása elengedhetetlen paraméter lesz. Szintén a következő szezon feladata annak az infrastrukturális fejlesztésnek a lezárása, melynek
eredményeként átadásra kerülhet Biatorbágy Város Sportcsarnoka. A Széchenyi Kosárlabda Akadémia humánerőforrásának bővítése a megnőtt feladatok
ismeretében folyamatos feladatként jelenik meg. 

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

A sport alapvetően többféle szerepet tölt be életünkben. Legkézenfekvőbb jellemzője, hogy fontos szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében.
Emellett azonban számos olyan jellemzővel rendelkezik, amelyek mind az egyén, mind pedig a társadalom szintjén komoly formáló hatással bírnak. Nevelő hatása
abban mutatkozik meg, hogy játékos formában, komolyabb tét és veszteség nélkül segít a résztvevőknek különböző megoldási stratégiák kialakításában és
kipróbálásában, miközben lehetőséget nyújt az önmegvalósításra. A személyiségfejlődéshez az is nagyban hozzájárul, hogy a sportnak köszönhetően az egyénnek
alkalma nyílik arra, hogy jobban felmérje és megismerje képessége határait, miközben segítséget kap szabadidejének tartalmas és kulturált eltöltéséhez. A
mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő oktatása eredményeképpen egyre gyakoribb probléma, hogy kevés a feladatellátásra szánt hely. A
megnövekedett testnevelési órák száma miatt az öltözői ellátás is hiányos; ahhoz, hogy vonzó legyen a testmozgás, a körülményeket is ehhez kell igazítani.
Biatorbágy városában nem volt szabályos méretű  sportolásra és versenysportra alkalmas tornaterem, így kézenfekvő volt a magas gyermekszám miatt, hogy a
biatorbágyi önkormányzattal közösen sportcsarnok létesítésére kerüljön sor a kosárlabdasport népszerűsítése és a mindennapi testnevelés lehetőségének
biztosítása érdekében. Ez az infrastrukturális fejlesztés összhangban áll az Akadémia sportszakmai és képzési koncepciójával, továbbá az a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségével együttműködésben realizálódik. Az integrált megközelítésű sportfejlesztési program megvalósításával várhatóan növekedni fog a települési
és kistérségi versenyérték az érintettek körében – a jövő generációjának fejlődése szempontjából nem elhanyagolható a Szülők azon igénye, miszerint a kiemelt
minőségi oktatás mellett napjaink rohanó világában gyermekeik sport- és mozgáskultúrájának fejlesztését is biztos kézben szeretnék tudni. Ehhez az
elvárásrendszerhez kiválóan illeszkedik a Széchenyi Kosárlabda Akadémia SE szakmai programja, melynek hangsúlyos eleme az infrastrukturális fejlesztés.
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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)

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárállvány
mennyezetről
motorikusan
leereszthető, palánkkal

db 2 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db 4 50 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edzőpadok db 6 150 000 Ft 900 000 Ft

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Szoftverfejlesztés,
szoftvervásárlás

Elemző software db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda adogató
gép

db 1 5 800 000 Ft 5 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda védekező,
lepattanó gép

db 1 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Eredményjelző
rendszer

db 1 4 389 120 Ft 4 389 120 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sporttechnológiai
berendezések

csomag 1 9 887 000 Ft 9 887 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

GYMNA
SCOCKMASTER 500

db 1 4 267 200 Ft 4 267 200 Ft

33 713 320 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Kosárállvány mennyezetről
motorikusan leereszthető,
palánkkal

A Biatorbágy Városában kialakításra kerülő sportcsarnok sporszakmai célú felszerelésének keretében kerül beszerzésre a
mennyezetről motorikusan leereszthető, palánkkal ellátott kosárállvány. Használata az edzések és a mérkőzések során
folyamatos.

Verseny kosárgyűrű, rugós
FIBA szabvány

A projekt keretében beszerzésre kerülő, a FIBA szabványoknak megfelelő rugós, verseny kosárgyűrű elengedhetetlen része a
kosárállványnak - mely használata a felkészülés és a versenyeztetés során folyamatos.

Edzőpadok A Biatorbágy Városában kialakításra kerülő sportcsarnok sportszakmai célú felszerelésének keretében kerülnek beszerzésre az
edzőpadok. Használatuk az edzések során folyamatos.

Honlapfejlesztés A Széchenyi Kosárlabda Akadémia hivatalos honlapjának a www.szechenyikosarakademia.hu a fejlesztése és átalakítása a mai
modern kornak megfelelően, mely méltó az akadémia információinak tájékoztatására is.

Elemző software Az akadémia és egyéb korosztályokban versenyző gyermekek nyilvántartásainak, edzésterveinek és egyéb adatkezelésére
szolgál, elengedhetetlen eleme a profi utánpótlás versenyeztetésnek.

Táblagép Az elemző és sportmanagement software edzéseken mérkőzéseken való használatára szolgáló számítástechnikai eszköz, mely
elősegíti az edzők és a szakmai vezetés mindennapos munkáját.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kosárlabda
adogató gép

Edzéseken és a felkészülési időszakban a sportfejlődési és sporttechnológiai fejlődések elengedhetetlen eszköze.

Kosárlabda
védekező,
lepattanó gép

Edzéseken és a felkészülési időszakban a sportfejlődési és sporttechnológiai fejlődések elengedhetetlen eszköze.

Eredményjelző
rendszer

EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL Az eredményjelző rendszer használata nem csak a sportszakmai szempontok miatt elengedhetetlen, de
annak alkalmazása nélkül a versenyeztetés nem megvalósítható. A költséget alátámasztó árajánlat, valamint a hivatalos kérelem az egyéb
dokumentumok körébe feltöltésre került.

Sporttechnológiai
berendezések

EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A 2016/2017-es szezonban az SZKA megkezdte a Biatorbágy Város Sportcsarnokának TAO támogatás
segítségével történő kialakítását. A sporttechnológiai eszközök a beruhzás II. ütemeként, nem építési tevékenységként kerül megvalósításra.
A költséget alátámasztó árajánlat, valamint a hivatalos kérelem az egyéb dokumentumok körébe feltöltésre került.

GYMNA
SCOCKMASTER
500

EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A legsokrétűbben alkalmazható fizioterápiás eszköz. Mind rehabilitációban, min prevencióban fontos
szerepet tölt be. A kezelés során egy kompresszor vagy elektromágnes által generált lökéshullámot egy aplikátor fej segítségével bejuttatjuk
a kezelendő területen a kívánt mélységbe. Prevenció során a gerinc izomzatában fellelhető minimális deformitások lökéshullám terápiával jól
helyreállíthatóak, ezzel megelőzve a későbbiekben esetleg kialakuló csípő, térd és achilles problémákat. Serdülőkorban kialakuló
gerincferdülés helyreállítására jól használható.

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)

23 382 374 Ft 241 055 Ft 482 111 Ft 24 105 540 Ft 10 330 946 Ft 34 195 431 Ft 34 436 486 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 Mobil lelátó - Biatorbágy Csarnok 2017-11-01 2020-07-31 2020-07-31 58 450 000 Ft

TEB Térelválasztó függöny - Biatorbágy Csarnok 2017-11-01 2020-07-31 2020-07-31 21 350 000 Ft

79 800 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Mobil lelátó - Biatorbágy Csarnok 2051
Biatorbágy
Szentháromság tér 
4-6.

110 önkormányzati EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A kosárlabda
sport népszerűsítésének, a társadalomban történő
elfogadottságának növelésének egyik eszköze, ha
minél nagyobbszámú látogató befogadására alkalmas
létesítményben történik a versenyeztetés (és az azt
megelőző felkészítés). Ennek érdekében a mobil lelátó
- mely a létesítmény hasznosíthatósága miatt
mozgatható kivitelben készül - beszerzése
elengedhetetlenül szükséges. A költséget alátámasztó
árajánlat, valamint a hivatalos kérelem az egyéb
dokumentumok körébe feltöltésre került.

Térelválasztó függöny - Biatorbágy
Csarnok

2051
Biatorbágy
Szentháromság tér 
4-6.

110 önkormányzati EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A felkészülések
során a differenciált nevelési-oktatási, valamint a
sportszakmai szempontok figyelembe vétele mellett
szükségessé válik, hogy egy időben többféle
tevékenység végzésére alkalmassá váljon a
létesítmény. Ennek legköltségkímélőbb megoldása a
térelválasztó függüny alkalmazása. A költséget
alátámasztó árajánlat, valamint a hivatalos kérelem az
egyéb dokumentumok körébe feltöltésre került.

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. 55 346 476 Ft 570 582 Ft 1 141 164 Ft 57 058 222 Ft 24 453 524
Ft

80 941 164 Ft 81 511 746 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 80 100 4 Országos

U11 35 18 2 Országos

U12 23 11 1 Országos

U14 15 15 1 Országos

U16 16 6 1 Országos

U18 16 0 1 Országos

U20 12 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 17 10 1 Országos

Összesen 214 160 12
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer db 1 412 500 Ft 412 500 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő db 1 279 000 Ft 279 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Lézer terápiás eszköz db 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Ultrahang terápiás eszköz db 1 800 000 Ft 800 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Combo gépek (több funkció) db 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Orvosi és terápiás ágyak db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

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

Gyógyszer,
diagnosztikai

eszköz
megnevezése

Indoklás

Gyógyszer Az utánpótlás csapatok teljes szezon idején való ellátása a megfelelő gyógyszerek segítségével. Fájdalomcsillapító tabletták különböző fajtájúak,
rándulás ficam, izomláz kezelésére szolgáló krémek, tapaszok, sebtapaszok, kötszerek, sb… Beszerzésük a Benchmarkban megfogalmazottak
figyelembe vételével történik.

Táplálék
kiegészítő

Porcerőképző és sportolás eredményét elősegítő szerek, melyek nagyban elősegítik a terhelhetőséget és a sportolók állóképességét.
Beszerzésük a Benchmarkban megfogalmazottak figyelembe vételével történik.

Lézer terápiás
eszköz

Rehabilitáció során alkalmazzuk, a lézerterápia s energiájú infravörös lézersugárral történik. A sérült sejtek regenerációs képességét nagyban
javítja. Sportsebészeti beavatkozások után közvetlenül elkezdve gyorsítja a sebek gyógyulását, illetve nagy mértében segíti a
gyulladáscsökkentést - ezzel támogatva a gyors felépülést. Alkalmazási területek: váll, térd, könyök, boka, ill. bármely mozgásszervi műtéti
beavatkozás utáni rehabilitáció.

Ultrahang
terápiás
eszköz

Rehabilitáció során alkalmazzuk, az ultrahang a megcanikus rezgések révén a szöveteket felmelegíti az így keletkezett mikromasszázs fellazítja
a kezelt szöveti régiót, segítségével kívülről tudunk hatóanyagot bejuttatni, ún. sonoforézis. A kezelés legfőbb javallatát a lágyrészreumatizmus
esetei képezik. Bursitis (nyálkatömlő gyulladások), szalagletapadások, izomrost sérülések, hegszövetek kezelése, achilles ín gyulladás.

Combo gépek
(több funkció)

Azon sérülések kezelésére alkalmazható, melyek nem igényelnek huzamosabb passzív pihenést. Kisebb akut, ill. krónikus mozgásszervi
gyulladások bekövetkezésekor, edzőmunka mellett is kezelhető a sportoló. Bokarándulás, enyhébb bokaficam, ujj ficam, erősebb hematomás
izomsérülés. Különböző hatóanyagok bejuttatása a kezelt területen szöveti mélységekbe: ún. intophoresis.

Orvosi és
terápiás ágyak

A kezelések során, a terápiás eszközök alkalmazása vagy egyéb sérülések kezelésére, masszázsra irányuló tevékenységek esetében
szükséges a terápiás ágy rendelkezésre állása.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 17 858 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 4 741 500 Ft

Személyszállítási költségek 12 555 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 20 475 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 560 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 35 050 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 65 755 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

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

Összesen 162 995 000 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Az utánpótlás-nevelés ráfordításai keretében a korosztályos csapatok felkészülésével és versenyeztetésével összefőggő
sporteszközök és sportfeleszerelések beszerzését tervezi az SZKA - ide értve a biatorbágyi korosztályos csapattal kapcsolatos
fejlesztést is. Az eszközbeszerzés a Benchmarkban meghatározottak figyelembe vételével került tervezésre. A beszerzési lista
nem tartalmaz a Benchmark szerinti nem elszámolható tételt.

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

Rendezési, felkészítési,
képzési költségek

Az SZKA utánpótlás korosztálos csapataihoz kapcsolódó kiadások tervezése a ’’Jétékvezetők, ellenőrök, versenybírók, jegyzők
és időmérők költségtérítése’’ elnevezésű, az MKOSZ Elnöksége által elfogadott dokumentumbaqn mehatározottak alapján
történt. Nem elszámolható költségelemet nem tartalmaz.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

Az utánpótlás korosztályos csapatok versenyeztetésének, a bajnokásgokban való részvételének feltétele a verseny- és
játékengedélyek rendelkezésre állása. A költségelem nem elszámolható tételt nem tartalmaz.

Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja

Az elmúlt évek tapasztalata alapján, az akadémiai rendszerben való utánpótlás nevelés a partnerintézményekkel való
együttműködésben teljesül. A felkészülések több esetben bérelt létesítményben történnek - ezek esetében a bérleti díjak az
értéket a pénzért elv figyelembe vétele mellett került meghatározásra.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

A szállás és étkezési költségek az utánpótlás. korosztályos csapatok versenyeztetésével és felkészítésével közvetlenül felmerülő
költségek - a becsült érték az előző szezonokban megvalósított rendezvények alapján került kalkulállásra, a Benchmarkban
foglaltak figyelembe vétele mellett.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

A személyi jellegű kiadások tervezése a benchmarkban foglaltak alapján és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett
történt. Az SZKA büszke arra, hogy jól képzett szakemberek támogatják a fiatalok kosárlabda tanulását.

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)

146 243 201 Ft 1 507 662 Ft 3 015 324 Ft 150 766 187 Ft 16 751 799 Ft 166 010 324 Ft 167 517 986 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 0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

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)

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)

482 111 Ft 482 111 Ft 241 055 Ft 723 166 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 141 164 Ft 1 141 164 Ft 570 582 Ft 1 711 746 Ft

Utánpótlás-nevelés 3 015 324 Ft 3 015 324 Ft 1 507 662 Ft 4 522 986 Ft

Összesen 4 638 599 Ft  6 957 899 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés 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: Győr, 2017. 08. 17.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gálos László (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: Győr, 2017. 08. 17. Gálos László 
elnök 

Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület
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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 Gálos László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Széchenyi Kosárlabda Akadémia

Sportegyesület (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Kelt: Győr, 2017. 08. 17.

..........................................................
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 Gálos László (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.

Győr, 2017. 08. 17.

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: Győr, 2017. 08. 17. Gálos László 
elnök 

Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

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)

(40 000 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: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-04 11:33:57
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-08-04 11:17:55
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Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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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: Győr, 2017. 08. 17.
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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

Megjegyzés Kiindulási
érték

(jelenlegi)

Célérték
(támogatási

időszak vége)

Változás a
bázisév %-

ában

Output indikátorok

Teljes szakember
állomány

fő 7 10 43%

Licence-szel
rendelkező edzők
száma

fő 7 10 43%

Edzőtáborok száma db Összevont, több korosztály együttes részvételével, saját
szervezésben.

2 3 50%

Épített/felújított
sportcélú ingatlanok
száma

db Biatorbágy Városában - a 2016/17-es szezonban megkezdett
építési tevékenységhez kapcsolódó Tárgyi eszköz beszerzése.

0 1 0%

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2 Nem releváns. 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 12 12 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 16 16 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 16 16 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 78 728 850 Ft 811 638 Ft 1 623 275 Ft 81 163 763 Ft 34 784 470 Ft 115 136 595
Ft

115 948 233 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

23 382 374 Ft 241 055 Ft 482 111 Ft 24 105 540 Ft 10 330 946 Ft 34 195 431 Ft 34 436 486 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

55 346 476 Ft 570 582 Ft 1 141 164 Ft 57 058 222 Ft 24 453 524 Ft 80 941 164 Ft 81 511 746 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

146 243 201 Ft 1 507 662 Ft 3 015 324 Ft 150 766 187 Ft 16 751 799 Ft 166 010 324
Ft

167 517 986 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 224 972 052 Ft 2 319 300 Ft 4 638 599 Ft 231 929 950 Ft 51 536 268 Ft 281 146 919
Ft

283 466 219 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 25 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 40 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (36 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

szka_afa_17_1493212467.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2017-04-26 15:14:27) 28b038168c30dc56c393616de47ff037b3fe0bebe42e53585128422257b80149

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)

szka_alairas_galos_1492681404.pdf (Szerkesztés alatt, 357 Kb, 2017-04-20 11:43:24)
d73b1d60da111474e581c416b9bee266aaeb2ebe3ae571cf6460c49e4461292e

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

biatorbagy_targyi_ingatlan_beruhaza_1501838233.pdf (Kér. kieg. szerk., 316 Kb, 2017-08-04 11:17:13)
b6f63975e04d99f217a473ead8afe5f0589a5a8b3a3000fa17b46479142d1f73

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

biatorbagy_targyi_ingatlan_beruhaza_1501838275.pdf (Kér. kieg. szerk., 271 Kb, 2017-08-04 11:17:55)
294a455ad4457d43336da1a0bc29b654c083c25a511147b92c62f56b63bd35d8

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

biatorbagy_targyi_ingatlan_beruhaza_1501838247.pdf (Kér. kieg. szerk., 316 Kb, 2017-08-04 11:17:27)
b6f63975e04d99f217a473ead8afe5f0589a5a8b3a3000fa17b46479142d1f73

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

biatorbagy_targyi_ingatlan_beruhaza_1501838258.pdf (Kér. kieg. szerk., 271 Kb, 2017-08-04 11:17:38)
294a455ad4457d43336da1a0bc29b654c083c25a511147b92c62f56b63bd35d8

Egyéb dokumentumok

szka_eredmenyjelzo_kerelem_1493211944.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2017-04-26 15:05:44)
d52cbdd176bf9c46bcc4d794f1fcf91b7e91f234a6a2bebc997abe808b8f2573

szka_fizioterapia_kerelem_1493211973.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-26 15:06:13)
e709072ecb46a2e884309671c4c949967244eda08231ac282af8b524867ff170

szka_mobillelato_kerelem_1493212029.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-26 15:07:09)
ea48bf4a8a023776d7f799f259633a469458637f17d36b2067c6035d0718c37b

szka_sporttechnologia_kerelem_1493212043.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-26 15:07:23)
1dca75a6f335050b5234af7653b16e6e559aed78d01d7adb6fbe80e0ffcf5b93

szka_terelvalaszto_kerelem_1493212062.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-26 15:07:42)
075273c03e8da38b0dc152cc65530a68081ce6bf0c6dbe75d6283441418bdd60

biatorbagy_nyilatkozat_onerorol_1501838297.pdf (Kér. kieg. szerk., 205 Kb, 2017-08-04 11:18:17)
c3fbb76ed9097577c30f7bcbb457586baac6257e1c03c8f0b1967cc1d90aa8d8

95_varosi_sportcsarnok_targyi_eszko_1502961670.pdf (Kér. kieg. szerk., 446 Kb, 2017-08-17 11:21:10)
00418cd08f8e340f2eea0c5a7b08317acfd27249f2afc5c0eb3862cc567b7983

20170502_sm_kastely_sportcsarnok_ta_1502961683.pdf (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2017-08-17 11:21:23)
f754fd352449da055201c7cad63a91d4cc5f7cd4807f4068130f26eb50e3d7d2

eszigno-d3a94f06-679c-4ff6-83fd-aa0_1502961697.pdf (Kér. kieg. szerk., 5 Kb, 2017-08-17 11:21:37)
e9b97ac13238432847ec61e4f0ad95ec009841aa86294e6efc417eaad2e51423

pm_nyilatkozat_110-2_hrsz_uzleti_va_1502961704.pdf (Kér. kieg. szerk., 254 Kb, 2017-08-17 11:21:44)
7a5b3efc294ed307ba6faf95e68e67b6aa25aa57e41f03392a759692a8ce8def

jegyzoiigazolas_1502965093.pdf (Kér. kieg. szerk., 283 Kb, 2017-08-17 12:18:13) 535170a8f1b98a44c124c4f24bafee3b88963c525e01259671f788cb425d7a28

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

szka_emmi_17_1493212477.pdf (Szerkesztés alatt, 624 Kb, 2017-04-26 15:14:37) 2d59732567b28477a025c478ec33ada5bb8ebd58f2089af8520d7c6bdbd8e27e

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

szka_kivonat_20170418_1492681104.pdf (Szerkesztés alatt, 576 Kb, 2017-04-20 11:38:24)
9c6ac01d7d1438a7623a87220d46c562f2691fd09f929a386fe673e02d7f708a

(40 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

mkosz-taoig.dij-szka_1493212595.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2017-04-26 15:16:35)
5469590fd5dd88273214717d52973fa02e66fabd3ee1f5c3ef29ad319ec50717

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

pm_nyilatkozat_110-2_hrsz_uzleti_va_1501835992.pdf (Kér. kieg. szerk., 254 Kb, 2017-08-04 10:39:52)
7a5b3efc294ed307ba6faf95e68e67b6aa25aa57e41f03392a759692a8ce8def

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

szka_koztartozas_20170420_1492681580.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2017-04-20 11:46:20)
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2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

szka_nyilatkozat2_17_1493212490.pdf (Szerkesztés alatt, 781 Kb, 2017-04-26 15:14:50)
e38159f9cd9717c368f7cb0c8a7326d73fe50af124884fd9af4a020404e639c6

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

jogeros_epitesi_engedely_1461956344_1501835765.pdf (Kér. kieg. szerk., 6 Mb, 2017-08-04 10:36:05)
d6de55a95a0783e1c57661985152aedb56da9d73e7d411d5fbbe5584dfe4668c

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

biatorbagysportcsarnokepitesi_14781_1501835686.pdf (Kér. kieg. szerk., 835 Kb, 2017-08-04 10:34:46)
9e62efc620a48cff08c15398b4b530067be74f4993eac643ecbdcefc3295eb6f

jogeros_epitesi_engedely_1461956344_1501835720.pdf (Kér. kieg. szerk., 6 Mb, 2017-08-04 10:35:20)
d6de55a95a0783e1c57661985152aedb56da9d73e7d411d5fbbe5584dfe4668c

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

biatorbagy_nyilatkozat_berlesrol_1501838712.pdf (Kér. kieg. szerk., 196 Kb, 2017-08-04 11:25:12)
8998ab2223cae2943118bc63567b236b497567a11f5ce761f446a5dd287830d5

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

110_hrsz_hiteles_tulajdoni_lap_2016_1501835633.pdf (Kér. kieg. szerk., 688 Kb, 2017-08-04 10:33:53)
b3386fae6a3aaaf6c8f4576525b478c2fa7a59529ffdec45bae231a7d4815434

terkepmasolat_e_hiteles_1501835637.pdf (Kér. kieg. szerk., 238 Kb, 2017-08-04 10:33:57)
df55ece99b9733880f03a32bb2b09df0ab7ae6a3e1975685048aed4dd657f153

tulajdoni_lap_e_hiteles_1501835642.pdf (Kér. kieg. szerk., 84 Kb, 2017-08-04 10:34:02)
7733cbf4c5c635c789c86be40e15c950a64e4815825018d0dcc63f9e9c1dcdb8

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

46_2016_kt._hatarozat_varosi_sport__1501835497.pdf (Kér. kieg. szerk., 338 Kb, 2017-08-04 10:31:37)
f13b4a7cafce355f8252f031b78404a2b47dfe0b5874ce75dc8a7ef6d74bc067

biatorbagy_nyilatkozat_jelzalogrol_1501838320.pdf (Kér. kieg. szerk., 235 Kb, 2017-08-04 11:18:40)
9d619680291b94910d893ccb4e51882b04bc93b5f5de66162564bca3eb4df033

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

mobillelato_1501839215.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-04 11:33:35) 6a0f950575155602f7e1c557352bc70576d31de15c29cbf3a0f59c4f69d498f7

terelvalasztofuggony_1501839221.pdf (Kér. kieg. szerk., 576 Kb, 2017-08-04 11:33:41)
6699d3619802bdac88d1ac884af947e5482881d0cf368689c9c24a9fae43e725

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

mobillelato_1501839232.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-04 11:33:52) 6a0f950575155602f7e1c557352bc70576d31de15c29cbf3a0f59c4f69d498f7

terelvalasztofuggony_1501839237.pdf (Kér. kieg. szerk., 576 Kb, 2017-08-04 11:33:57)
6699d3619802bdac88d1ac884af947e5482881d0cf368689c9c24a9fae43e725
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