
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csepel Diáksport egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CSDSE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  18151187-2-43

Bankszámlaszám  10400195-50526580-69561008

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás, sportszolgáltatási díj

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:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1213  Város  Budapest

Közterület neve  Révész  Közterület jellege  út

Házszám  5/B  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1213  Város  Budapest

Közterület neve  Révész  Közterület jellege  út

Házszám  5/B  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 486 77 84  Fax  +36 1 420 80 98

Honlap  www.csepeldse.hu  E-mail cím  info@csepeldse.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kalmár Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 486 77 84  E-mail cím  info@csepeldse.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kalmár Zsolt +36 20 486 77 84 info@csepeldse.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Nagy Imre ÁMK Csarnok Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

25 Felk. és
versenyeztetés

Gróf Széchenyi István Általános
Iskola

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Dél-Pesti Tankerületi Központ 17 Felkészülés

Eötvös József Általános Iskola Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Dél-Pesti Tankerületi Központ 10,5 Felkészülés

Vermes Miklós Általános Iskola Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Dél-Pesti Tankerületi Központ 5 Felkészülés

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi
Szakközépiskola

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Budapesti Gazdasági Szakképzési
centrum

1,5 Felkészülés

Chili Fitness 4 Révész Logisztikai Holding Zrt. Tronix Hungária Kft. 3,5 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2010

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2010

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 11,4 MFt 12,14 MFt 13,1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 38,8 MFt 88 MFt 139,19 MFt

Egyéb támogatás 3,28 MFt 16,74 MFt 19,2 MFt

Összesen 53,98 MFt 116,88 MFt 171,49 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 24,69 MFt 31,3 MFt 37,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 5,3 MFt 13,39 MFt 16,19 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 26,32 MFt 14,71 MFt 21,56 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,1 MFt 7,65 MFt 20,86 MFt

Összesen 58,41 MFt 67,05 MFt 96,21 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 27,22 MFt 34,01 MFt 52,82 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

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)

10 356 546 Ft 207 131 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

224 872 318 Ft 4 497 446 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

76 458 323 Ft 1 529 166 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Egyesületünkhöz jelenleg 250 sportoló tartozik, akikkel 15 csoportban 15 szakember foglalkozik. Az idősebb korcsoportok heti 5x1,5ó edzésen vesznek részt,
amelybe fizioterapeuta szakember vezetésével, csoportonként heti 1,5 óra időtartamban prevenciós és erőfejlesztő foglalkozásokat is tartunk. A foglalkozások
minőségének növeléséhez, szakembereink által meghatározott koordinációs és fitnesz eszközöket is vásároltunk. A kisebbek részére heti 3x1,5ó, a szivacskézilabda
korosztálynak heti 2x1ó edzést biztosítunk. Csoportjaink kapusainak, korosztályos bontásban, heti 2x1,5ó kapusedzést, a sérült játékosoknak pedig rehabilitációs
foglakozásokat is tartunk. Jelentős problémát okoz, hogy Csepelen egyetlen terem van, mely paramétereiben megfelel a kézilabdapálya szabály szerinti előírásoknak.
A szabvány terem mellett további 4 iskola tornatermeiben tartjuk a foglalkozásainkat. A különböző helyszínek miatt többször kell megvennünk ugyanazokat az
edzések során nélkülözhetetlen eszközöket (bóják, jelző mezek, labdák stb.), ill. nem tud kialakulni egy egységes egyesületi modell, melyben a csapatok
kapcsolatban vannak egymással és a nagyobbak példaképként szolgálhatnak a fiatalabb generáció számára. Jelenleg azon fáradozunk, hogy egy erős kézilabdát
szerető bázist építsünk ki a kerületben. Hozzáfogtunk az iskolák falain belüli kézilabda oktatáshoz. Sikerült elérnünk, hogy edzőink a helyi iskolákban tehetségek után
kutathatnak, ill. a szivacskézilabda bekerült a csepeli diákolimpia programjába. Egyik együttműködő partner iskolánkban két edzőnk is testnevelőként dolgozik, így a
testnevelés órák keretében nagy hangsúlyt kap a kézilabda oktatása. Jelenleg 15 korosztályos és felnőtt bajnokságokban versenyeznek leányaink és fiaink, de
célunk, hogy ősztől újabb korosztályok is bekapcsolódjanak a versenyzésbe. Az NBII felnőtt férfi bajnokságban induló fiataljaink jelenleg a 12. helyen, leányaink az
NBII felnőtt bajnokságban a 2. helyen állnak, így nagy a valószínűsége, hogy a 2018/2019. évi versenyidőszakban női vonalon továbbra is indulunk az NBII felnőtt
bajnokságban. A fiúkkal is jelezzük további versenyzési szándékunkat, hogy a leány és a fiú vonalon egyaránt biztosított legyen minden korosztályunk számára a
hosszú távú versenyeztetés lehetősége! Az infrastrukturális problémák megoldódni látszódnak, a tavalyi évben felújításra került az ÁMK Csarnok, terveink szerint
pedig az idén elkezdődik a Laurencz László Sportcsarnok építése. 

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

Egyesületünkben jelenleg 250 gyermek sportol és évente kb. 10-20 fővel bővül a létszámunk, ami mellett a lemorzsolódás elenyésző. Szeptembertől terveink szerint
négy általános iskolában, minden hétköznap és a teljes délutáni időtartamban szükséges tornatermet bérelnünk ahhoz, hogy sportolóink részére minőségi
edzésmunkát tudjunk biztosítani. Kerületünk sporthoz kapcsolódó infrastruktúrája finoman szólva hiányos, hiszen hat olyan iskola található Csepelen, amelyekben, a
tornatermek alaprajzi méretéből (26x16m) adódóan, kompromisszumok árán ugyan, de lehet kézilabda edzéseket tartani. Szabványos méretekkel egyetlen csarnok
rendelkezik, azonban a nézők számára helyfoglalási lehetőség ott sincsen. A mindennapos testnevelés igénye is fokozott terhelést jelent a tornatermeknek, az iskolák
oktatási idő keretében, délutáni idősávokban is használják a tornatermeiket. A helyi problémákra megoldást egy szabvány méretű, megfelelő számú néző
befogadására alkalmas lelátóval rendelkező kézilabda csarnok megépítése jelentené. Az általunk kiválasztott helyszínt több tornaterem hiánnyal küszködő kerületi
iskola is könnyen meg tudja közelíteni, így a délelőtti órákban testnevelési órák helyszínéül is szolgálhatna a csarnok, ahol a gyermekek egyesületünk szakmai
támogatása mellett, a testnevelés órák keretében ismerkedhetnének a kézilabdázás alapjaival. A csarnokban megtartandó foglalkozások segítségével a csepeli
gyermekeknek lehetőséget biztosítanánk a sportág megismeréséhez és megszeretéséhez, ami egyúttal a versenysport fejlődésének is hatalmas lendületet adna. A
sportcsarnok felépülése az egyesület sportolói számára is elengedhetetlenül fontos, hiszen jelentős űrt töltene be mind az elvégezhető minőségi munka, mind az
egyesületben gondolkodás tekintetében. Lehetőség nyílna a méretes kézilabda pályán végzett edzésszám jelentős növelésére, így olyan csapataink is
gyakorolhatnának versenykörülmények között, akiknek eddig nem, vagy csak elvétve adatott meg ez a lehetőség. A sportcsarnok segítségével kialakulhatna az
összetartozás, az egyesülethez tartozás érzése, ami a jelen körülmények között, amikor a legtöbb csapat más-más iskolában edz, szinte lehetetlen. A
sportcsarnokban kialakított társalgóban és a klubhelyiségben, kulturált körülmények között tartózkodhatnának sportolóink, így edzést megelőzően és követően
egyaránt lehetőség nyílna közös beszélgetésekre, tanulásra, ami a csapatépítéshez elengedhetetlenül fontos. 

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

Elsődleges célunk egészséges, életerős, terhelhető, kitartó, konstruktív és megfelelő probléma megoldó képességgel rendelkező fiatalok nevelése. A szakszövetségi
stratégia is jelentős szerepet tulajdonít a sportnak a társadalmi problémák megoldásához vezető úton. Mindkét program kiemelten foglakozik a tömegbázis
emelésével, az alulról történő építkezés fontosságával. Programunkban a szakszövetségi programhoz hasonlóan megtalálható a szabadidős sport támogatása,
azonban mi szeretnénk a tömegsportot és a versenysportot lehetőség szerint minél tovább, párhuzamosan haladva fejleszteni, biztosítani az átjárhatóságot, ami azt
jelenti, hogy a később érő fiataloknak bármikor lehetőségük legyen a szabadidős tevékenységről versenysportra váltani. Az utánpótlás nevelés alapja egy nagyon
széles bázis kialakítása, amelyhez elengedhetetlenül fontos az iskolákkal kiépített megfelelő partneri kapcsolat, melynek keretében lehet megnyerni sok tehetséges
gyermeket a versenysport számára is. A szakszövetségi programban is fontos szerepet kap az oktatási intézményeken belüli sport. A mennyiség megteremtésén túl
különös gondot fordítunk arra, hogy minden korosztályban a lehető legjobb szakemberek foglalkozzanak a gyermekekkel. Az utánpótlás nevelés során egyesületünk
által lefektetett szakmai program alapján haladunk, melyben korosztályonként meghatározásra került a sportolóktól elvárt tudásszint. A program segítségével,
lehetőség nyílik arra, hogy az edzők munkáját és a gyermekek fejlődését folyamatos kontroll alatt tarthassuk. Egyesületünk előző támogatási időszakra beadott
sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban van a 2018-2019-es évre tervezettel, hiszen mind a kettő az egyesület hosszú távú koncepciója alapján
készült. A fő hangsúlyt a sportolás megszerettetésére, a szabadidő és a versenysport folyamatos, párhuzamos támogatására és közöttük az átjárhatóság
biztosítására helyezzük. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola alsó tagozatában minél több gyermekhez jussunk el, ezáltal biztosítsuk az utánpótlás nevelés
mennyiségi bázisát, melyből a későbbiekben lehet minőséget építeni, ill. egészséges, jó erkölcsű, küzdeni tudó gyermekeket nevelni. A megfelelő bázis kialakításának
köszönhetően, már lehetőségünk van kimondottan versenyző csoportok kialakítására is. Úgy gondoljuk programunk létjogosultságát megfelelő mértékben
alátámasztja az a tény, hogy egyesületünk létszáma évente 30-60 fővel nő, az egyesületünket elhagyó gyermekek száma viszont csekély. 

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

A támogatásnak köszönhetően a szülők számára megfizethető nagyságrendű a sportszolgáltatási díj, sportolóinknak több edzéslehetőséget tudunk biztosítani, a
pénzügyi nehézségekkel küzdő családok gyermekei számára is realitás rendszeresen sportolni, felszereléshez jutni, kupákon részt venni, ill. edzőink is megfelelő
bérezésben részesülnek. Ha a támogatás segítségével sikerül az aktívan sportoló gyermekek számát jelentősen megnövelni, az életmódjukban bekövetkezett
szemléletváltás közvetlen környezetükön, barátaikon keresztül rengeteg emberre lesz hatással. A mindennapos testmozgás követendő példává válik, az ő
generációjukon keresztül elindulhat egy egészségesebb nemzet kialakulása. Az aktív sportolás növeli a szervezet ellenálló képességét, mentálisan is megerősít, így
egy hatékonyabb társadalom kialakulását segíti elő. A sportfejlesztési program keretein belül lehetőség adódik sportcélú létesítmények építésére is. A sportfejlesztési
program rövidtávú hatásától a sportoló létszám növekedését várjuk, ezáltal fokozatosan megindulhat egy egészségesebb, terhelhetőbb, mentálisan is erősebb
társadalom kialakulása. Gazdasági szempontból a kezdeti befektetés, ami a társasági adó egy részének sport célra történő felhasználását jelenti, pillanatnyilag nem
teljes mértékben megtérülő befektetés, azonban segítségével a támogatással érintett szektorokban pedig élénkülés kezdődhet. Aki azonban hosszú távra tervez,
biztos lehet benne, hogy a kevesebb gyógyszer felhasználás, a betegállományban, kórházban eltöltött napok számának csökkenése miatt, a jövőben jelentősen
profitál a sportfejlesztési programba helyezett összegből, ill. aki most a program segítségével szereti meg a sportot, a későbbiekben potenciális támogatóvá válhat. Az
infrastruktúra fejlesztése során az új építmények (csarnokok, egyéb sportlétesítmények) megvalósítása érdekében befektetett összegek pénzbeli megtérülése hosszú
időt vesz igénybe. Átgondolt, reális koncepció és részletekre kiterjedő tervezés esetén azonban felgyorsulhat a folyamat, hiszen az új létesítmények közelében a
terület felértékelődik. Sportcélú beruházásoknál elsődleges kockázati elem a megvalósulást követő üzemeltetés, ezért már a tervezés során fokozott figyelmet kell
fordítani az épület energetikai kialakítására. A létesítmények bérbeadásából csak folyamatos kihasználtság mellett lehet biztosítani a fenntartási költségeket, ezért
célszerű a csarnok tervezésekor figyelembe venni a multifunkcionalítás szükségességét is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás 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

2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz air-body db 2 139 573 Ft 279 146 Ft

Személyszállítási
eszközök

18 személyes minibusz db 1 11 863 249
Ft

11 863 249 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 3 9 398 Ft 28 194 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 3 6 350 Ft 19 050 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő szett 14 15 113 Ft 211 582 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging szett 14 15 113 Ft 211 582 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 14 5 461 Ft 76 454 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 14 5 080 Ft 71 120 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 216 1 334 Ft 288 144 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 216 953 Ft 205 848 Ft

Sportfelszerelés kabát db 14 30 000 Ft 420 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 27 30 000 Ft 810 000 Ft

14 484 369 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

air-body Egyesületünkben törekszünk arra, hogy minden korosztály edzésén komoly szakmai munka folyjon. Ennek a célnak a
megvalósításához nagy segítséget nyújt az air-bady, hiszen a gyakorlás során edzőink rengeteg feladathoz tudják használni.
Klubunk a tavalyi pályázatban jóváhagyott 2 db meglévő air body mellé szeretne még 2 db-ot vásárolni. Sportszakmai
indoklásunk szerint a játékosok képzése során alkalmazható passzív, a játékosok méretének testi adottságainak megfelelő
eszköz nagyon jól kihasználható egyes technikai és taktikai elemek gyakorlása, elsajátítása és tökéletesítése során. Klubunk
játékosainak száma folyamatosan nő, ezért ezen eszközök bővítésére is szükség van.

18 személyes minibusz A 2018/2019. évi versenyidőszakban nagyon megnövekedik az eddig is már jelentős utazási költségünk, hiszen 2db felnőtt, 2db
ifjúsági és 3db serdülő csapattal tervezzük a versenyeztetést. Egy 18 személyes mikrobusz vásárlásával csökkenthetnénk
költségeinket, ill. segítségünkre lehetne a hétközi edzésre történő szállításokban is.

kapusmez A mérkőzéseken kötelező a mezőnyjátékosok mezétől eltérő kapusmez használata, ami a nagy igénybevétel miatt, jó minőségű
termékek esetében is, egy évnél hosszabb időszakot nem bír ki.

kapusnadrág A mérkőzéseken kötelező a mezőnyjátékosok mezétől eltérő kapusnadrág használata, ami a nagy igénybevétel miatt, jó
minőségű termékek esetében is, egy évnél hosszabb időszakot nem bír ki.

gálamelegítő Mérkőzéseken, kupákon egyéb egyesületi megjelenések alkalmával célszerű az edzők és játékosok egységes megjelenése.

bemelegítő jogging Edzéseken, mérkőzések előtti bemelegítéseken használatos.

szabadidőpóló Mérkőzéseken, kupákon egyéb egyesületi megjelenések alkalmával célszerű az edzők és játékosok egységes megjelenése.

rövidnadrág Mérkőzéseken, kupákon egyéb egyesületi megjelenések alkalmával célszerű az edzők és játékosok egységes megjelenése.

edzőpóló Edzéseken, mérkőzések előtti bemelegítéseken használatos.

zokni A jó minőségű zokni edzéseken, mérkőzéseken használatos az egységes megjelenés, ill. egészségügyi szempontok miatt.

kabát Hideg időjárás esetén, mérkőzéseken, kupákon egyéb egyesületi megjelenések alkalmával célszerű az edzők és játékosok
egységes megjelenése.

kézilabda cipő Az általunk használt termek borítása sajnos nagyon kemény, a rajtuk történő mozgások jelentősen igénybe veszik sportolóink
izületeit. A sérülések megelőzése, ill. az izületi kopások megakadályozása érdekében ajánlott a jó minőségű kézilabda cipők
használata.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

10 045 849 Ft 103 565 Ft 207 131 Ft 10 356 546 Ft 4 438 520 Ft 14 691 500 Ft 14 795 065 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

TEB Sportcsarnok
építése

Laurencz László Sportcsarnok építése 2018-09-01 2019-09-01 2019-11-01 314 500 000 Ft

314 500 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Laurencz László Sportcsarnok
építése

1214
Budapest
Simon Bolivár sétány
4-8.

Hrsz.:
201031/49

önkormányzati A 2015/2016. évi elfogadott pályázatunk alapján 2017-
ben közbeszerzést írtunk ki a tervezett csarnok
kivitelezésére, azonban az elmúlt egy évben
tapasztalható építőipari áremelkedések miatt a
rendelkezésünkre álló 500 millió Ft-ot 250 millió Ft-tal
meghaladó ajánlatot kaptunk. Az előző nyertes
pályázatunkat módosítottuk, a projekt megvalósítását
két ütemre bontottuk, egy 500 millió és egy 260 millió
Ft-os részre. Jelen pályázatunk a teljes csarnok
megvalósításához szükséges II. ütem 260 millió Ft-os
tételeit, ill. egy 57,6 millió Ft-os tartalék keretet
tartalmaz. A tartalék keretet az esetleges pótmunkákra,
ill. a közbeszerzési pályázaton győztes ajánlat
finanszírozására fordítanánk, ha az építőipari piaci árak
növekedése miatt, az esetlegesen a tervezetnél
magasabb lenne.

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 218 126 149 Ft 2 248 723 Ft 4 497 446 Ft 224 872 318 Ft 96 373 851
Ft

318 997 446 Ft 321 246 169 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-20 14:15:59

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 6 0 5 1

U10 5 0 10 5

U11 8 8 6 5

U12 14 12 20 15

U13 16 11 19 12

U14 18 11 12 6

U15 0 0 13 9

serdülő 37 27 21 10

ifjúsági 32 19 14 9

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 136 88 120 72
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-20 14:16:48

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 0 0 0 0

U9 1 1 0 0

U10 1 1 1 1

U11 1 - 1 1

U12 - 1 1 1

U13 3 - 1 1

U14 - 1 1 1

U15 - - - 0

serdülő 1 1 2 1

ifjúsági 1 1 1 1

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 8 6 8 7
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14

Nem
releváns

0 0 Ft 152 405 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Forever Daily U10, U11, U12, U13,
U14

db 150 6 000 Ft 900 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma
az évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Nagy Imre ÁMK Csarnok Ifjúsági, Serdülő, U11, U12,
U13, U14

4 000 Ft 140 11 1540 6 160 000 Ft

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola

Serdülő, U10, U11, U12,
U13, U14

1 800 Ft 68 10 680 1 224 000 Ft

Eötvös József Általános Iskola Serdülő, U10, U11, U12,
U13, U14

1 800 Ft 42 10 420 756 000 Ft

Vermes Miklós Általános
Iskola

Ifjúsági 1 800 Ft 20 10 200 360 000 Ft

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi
Szakközépiskola

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11,
U12, U13, U14

5 600 Ft 6 10 60 336 000 Ft

Chili Fitness 4 Ifjúsági, Serdülő 5 000 Ft 10 14 140 700 000 Ft

Szarvas KOMÉP Csarnok Ifjúsági, Serdülő, U13, U14 3 500 Ft 72 1 72 252 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 11 823 409 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 052 405 Ft

Személyszállítási költségek 5 229 635 Ft

Nevezési költségek 568 007 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 474 382 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 142 480 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 9 788 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 8 335 062 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 43 246 563 Ft

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

Összesen 82 659 943 Ft

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

74 164 574 Ft 764 583 Ft 1 529 166 Ft 76 458 323 Ft 8 495 369 Ft 84 189 109 Ft 84 953 692 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

207 131 Ft 207 131 Ft 103 565 Ft 310 696 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 4 497 446 Ft 4 497 446 Ft 2 248 723 Ft 6 746 169 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 529 166 Ft 1 529 166 Ft 764 583 Ft 2 293 749 Ft

Összesen 6 233 743 Ft  9 350 615 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat összeállításához és elszámolásához szükséges adminisztrációs feladatok ellátása.

Tárgyi
utófinanszírozott

A tárgyi utófinanszírozott beruházásra vonatkozóan közreműködés a sportfejlesztési program, ill. a pályázati dokumentáció összeállításában,
az esetleges hiánypótlásban és adatszolgáltatásban. Tanácsadás a pályázati költségek elszámolhatósága, dokumentálása, elkülönített
nyilvántartása, könyvelése vonatkozásában. Kérelem benyújtása a látvány-csapatspot támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása
ügyében. Nyilatkozat összeállítása sz önrész rendelkezésre állásáról. A támogatás felhasználásáról jelentés benyújtása az ellenőrző
szervezethez. A támogatás során elszámolt számviteli bizonylatok záradékoltatása. A projekt lezárását követően összesített elszámolás
benyújtása az ellenőrző szervezethez. A projekt megvalósítása során folyamatos jogi, pénzügyi és műszaki tanácsadás, ill. ellenőrzés.

Utánpótlás-
nevelés

Az utánpótlás-nevelés jogcímre vonatkozóan közreműködés a sportfejlesztési program, ill. a pályázati dokumentáció összeállításában, az
esetleges hiánypótlásban és adatszolgáltatásban. Tanácsadás a pályázati költségek elszámolhatósága, dokumentálása, elkülönített
nyilvántartása, könyvelése vonatkozásában. Kérelem benyújtása a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása
ügyében. Nyilatkozat összeállítása az önrész rendelkezésre állásáról. A támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentés
benyújtása az ellenőrző szervezethez. A támogatás során elszámolt számviteli bizonylatok záradékoltatása. A támogatási időszak lezárultát
követő 30 napon belül, összesített elszámolás benyújtása az ellenőrző szervezethez.
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2018. 05. 04.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kalmár Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt 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 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 a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

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. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

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

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

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

g. 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;

18. 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.

19. 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;

20. 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;

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

Kelt: Budapest, 2018. 05. 04.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Kalmár Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csepel Diáksport egyesület (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Csepel Diáksport egyesület (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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

be/SFPHP01-06065/2018/MKSZ

2018-05-04 10:44 19 / 31



nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2018. 05. 04.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

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

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

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

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

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2018. 05. 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

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

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 Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2018. 05. 04. Kalmár Zsolt 
elnök 

Csepel Diáksport egyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

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)

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

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: Budapest, 2018. 05. 04.
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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 0 18 16 -11%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 12 11 -8%

Edzőtáborok száma db 0 4 4 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 7 8 14%

U18 fő 0 15 17 13%

U17 fő 0 15 17 13%

U16 fő 0 13 15 15%

U15 fő 0 24 26 8%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 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 228 171 998 Ft 2 352 288 Ft 4 704 577 Ft 235 228 864 Ft 100 812 371 Ft 333 688 946
Ft

336 041 234 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 045 849 Ft 103 565 Ft 207 131 Ft 10 356 546 Ft 4 438 520 Ft 14 691 500 Ft 14 795 065 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 218 126 149 Ft 2 248 723 Ft 4 497 446 Ft 224 872 318 Ft 96 373 851 Ft 318 997 446
Ft

321 246 169 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

74 164 574 Ft 764 583 Ft 1 529 166 Ft 76 458 323 Ft 8 495 369 Ft 84 189 109 Ft 84 953 692 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

Összesen 302 336 572 Ft 3 116 871 Ft 6 233 743 Ft 311 687 187 Ft 109 307 740 Ft 417 878 055
Ft

420 994 926 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (136 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_1523029562.pdf (Szerkesztés alatt, 404 Kb, 2018-04-06 17:46:02) d35494a9692a1e0d30472e916f2fd9a147cfc70297d6dfb33369a45afb13d0e7

afa_nyilatkozat2_180504_1525422189.pdf (Hiánypótlás, 358 Kb, 2018-05-04 10:23:09)
8770bde14579f173b90e0fa55a9445c28bdd697b216ae514efe2d07c81bcec01

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)

alairasi_cimpeldany_kalmar_zsolt_1523029065.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2018-04-06 17:37:45)
7118fcd79ea1abda4ac15fb5c531450080588f20457d6fb46fe34974be766ce5

ures_1525423256.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:40:56) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

amk_berleti_szerzodes_hetvege_18040_1524039292.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-18 10:14:52)
abe8e23488465f4611c3589c187392af9b554eb5ad39d5b9bb6c5ce50ae94d98

amk_berleti_szerzodes_hetvege_18040_1524142708.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-19 14:58:28)
abe8e23488465f4611c3589c187392af9b554eb5ad39d5b9bb6c5ce50ae94d98

amk_berleti_szerzodes_170904-30_1523029717.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 17:48:37)
ebcb7568fe0452dd6009d964eb2dde91410ea1727bade0d90140eb37b5599a47

amk_berleti_szerzodes_171001-1231_1523029718.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-06 17:48:38)
346e48e00670ec26425a0897b72fa24ea60dac481fc2f1446adc607c739acd74

amk_berleti_szerzodes_180101-0331_1523029719.pdf (Szerkesztés alatt, 714 Kb, 2018-04-06 17:48:39)
afa20ebb1ea04ca7a280e89e8c910cfee20b6e0c66922082296c434d581bc111

amk_berleti_szerzodes_hetvege_17091_1523029721.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-06 17:48:41)
33cbe1508a2b6c59402c9c24868c1ac3f6386fe1eba62c3ee949d41f4e3595c9

amk_berleti_szerzodes_hetvege_18020_1523029721.pdf (Szerkesztés alatt, 777 Kb, 2018-04-06 17:48:41)
8f606c770892be9c0b690872155458d6f7e8747ab002bd941508d5ac1d83439b

berleti_szerzodes_chili_170801-1805_1523029722.pdf (Szerkesztés alatt, 399 Kb, 2018-04-06 17:48:42)
c66fef36dc75473be8d08767a5b6cc60399ecee53d90faa26984834449cf8c3c

berleti_szerzodes_eotvos_170904-171_1523029724.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 17:48:44)
96bbcb3674d543e828464c9bba280a4de23f813b622dec6a23ce8d35e8df6a8a

berleti_szerzodes_eotvos_180103-061_1523029726.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 17:48:46)
66ef660a881caf4007beb62016fd1e1d535ddfb795594a7ced6e65c93f739c15

berleti_szerzodes_erd_171201_1523029727.pdf (Szerkesztés alatt, 311 Kb, 2018-04-06 17:48:47)
07d1582028594e7d1d32c8ae81890b7443d010b2bbf1e854b13530bac2c2d18e

berleti_szerzodes_komep_170806-18_1523029727.pdf (Szerkesztés alatt, 745 Kb, 2018-04-06 17:48:47)
3148f3b625b5b604f6b37a7731c9404402a3579d626049452a0e6198fecf6000

berleti_szerzodes_soroksar_170727-0_1523029728.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-06 17:48:48)
4280849a3d572125fd0957bd89f8876347618e1700663b680bc1420d520d7f31

berleti_szerzodes_szechenyi_170731-_1523029731.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 17:48:51)
01d7fe4c0676be2912de0d89978561cda1ad48ecd706275c32f86787f0dcd9fd

berleti_szerzodes_szechenyi_170904-_1523029733.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 17:48:53)
666898f8b4ec6067e234293a7145e41210a9a9ca784c1de7fc7049faf67eab16

berleti_szerzodes_szechenyi_171219_1523029735.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-06 17:48:55)
d5e415a6c5d7f88243e9f11ea73737203872bb2fbc3ffa6adafd609fec40b499

berleti_szerzodes_szechenyi_180103-_1523029737.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 17:48:57)
e39b54a6ae9561a33efdbf59154b51ece3e5c055cc900abce28053bb7bcffd32

berleti_szerzodes_vasarhelyi_170904_1523029739.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-06 17:48:59)
4eeee54ddf4f4ca26026b5cbfafda0ea3869c11f7b434289518c8d7759cfe48a

berleti_szerzodes_vermes_170905-171_1523029740.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-06 17:49:00)
d1d9fb31006c776bb0028c04bff4456f72ae77a011d612a4d47607cdf4c9c960

berleti_szerzodes_vermes_180101-180_1523029741.pdf (Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2018-04-06 17:49:01)
cb5c368e2978fff0aad93136bac2710042136e706166c6fd490e72f1af174b5a

ures_1525423330.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:42:10) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

csarnokaltaltermelhetobevetelif_1523281483.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2018-04-09 15:44:43)
9d2a75412511f8291d0459a76d9ff49164f9a2db681ed5a2e2f2c3b9372877c2

csarnokmukodesikoltsegekesbevet_1523281541.pdf (Szerkesztés alatt, 339 Kb, 2018-04-09 15:45:41)
5c63e8c26fae2bf0b1cbc603476432f143fda6dbbeb4dd4e979581d329b7f3d6

ures_1525423435.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:43:55) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

aberuhazasfinanszirozasitervees_1523281145.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2018-04-09 15:39:05)
4352ddaef857fc588d70e4be10a40b91055c798b6fc8f7ae320f454320f48ae9

ures_1525423405.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:43:25) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

csepel_szamlazasi_es_penzugyi_utemt_1523549442.xlsx (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2018-04-12 18:10:42)
f8c2013026d4a0c0266f5c97b9988038330c5f243628c849e62e9fca2aa0050e
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csepel_szamlazasi_es_penzugyi_utemt_1523549443.xlsx (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2018-04-12 18:10:43)
c0c1d0065e3a0dc9b73d393a1f3d02fc24240f3e965990c708a26660cc5e2319

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

csarnokhasznositasimodja_1523281418.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2018-04-09 15:43:38)
5ca9cb4cd674e0a68ec26a82cdfdeb427658b276203c17544847c0e9ac395d36

csarnokhasznositasatablazat_1523281418.pdf (Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2018-04-09 15:43:38)
f28370fd534dfabfa654e9224f3ab8a6cf82c255cb85fb6dd80579d901884b55

ures_1525423425.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:43:45) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

aberuhazasmukodesikoltsegei_1523281387.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2018-04-09 15:43:07)
8f7b2cd0ac3450fdd39aa2dabd12c25048fbcefba1e876475d8586d822b21636

csarnokmukodesikoltsegekesbevet_1523281387.pdf (Szerkesztés alatt, 339 Kb, 2018-04-09 15:43:07)
5c63e8c26fae2bf0b1cbc603476432f143fda6dbbeb4dd4e979581d329b7f3d6

ures_1525423418.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:43:38) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

Egyéb dokumentumok

ajanlat_sorfal_babu_1525272484.pdf (Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2018-05-02 16:48:04)
2f8f64b38517ffe976657880f343ae044ddbfdf942ea07ade2166d49d7a4d85c

uzemeltetesitamogatoinyilatkozat_1523279147.pdf (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2018-04-09 15:05:47)
8b1b7b18015bac05bef993e60da231222b97c2e318986fb4909db2b568ddd956

tamogatoiszandeknyilatkozat_alpiq__1523283030.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2018-04-09 16:10:30)
1e42948c1b702e88cdb349d9b6ece9cfce3e95a218e808c84e6eef52c66f4e4d

forever_daily_sportorvosi_ajanlas_1525294822.pdf (Hiánypótlás melléklet, 106 Kb, 2018-05-02 23:00:22)
060037323df263049b503475c1cbc5e4223b882bf6147c71ebf709c539b06d3b

csepeldiaksportegyesuletfordtra_1524226003.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-20 14:06:43)
8f620bdca84f380cfffe344f960bb62fa26e0c8b8eb899f694030a96e2d17f46

csepeldsehianypotlas180502_1525422318.pdf (Hiánypótlás, 325 Kb, 2018-05-04 10:25:18)
efc6455b74bc807f1b2b6fd5685b90602f06c279c6ec3488c99dd0e9ee6e3e5c

nyilatkozat8orasesokjgellerfi_1525422488.pdf (Hiánypótlás, 240 Kb, 2018-05-04 10:28:08)
8ed30bfdd855ded508570f61650909f252ef7fb643b351c0ad784180198287ba

nyilatkozat8orasesokjkeri_1525422490.pdf (Hiánypótlás, 229 Kb, 2018-05-04 10:28:10)
415ae5123ce0f13930aae4dd1762910e299d8c2addf80efba0933c4bd80f838b

nyilatkozatcsanyi_1525422491.pdf (Hiánypótlás, 113 Kb, 2018-05-04 10:28:11) 7e847438e22ec50275f2ce8fb092dc78516521947caab43f8e4c3d9d23faa760

nyilatkozatdebreceni_1525422492.pdf (Hiánypótlás, 122 Kb, 2018-05-04 10:28:12) ef9a49ef39f5dc9649583c03de664a9e9e8808f2bb903230acf4ef1d245d4c40

nyilatkozatgalhidine_1525422493.pdf (Hiánypótlás, 119 Kb, 2018-05-04 10:28:13) 71718f24883bd928fdf4e2c0d91193c012afeedef3757e75f772c0f0db277083

nyilatkozatgyorffy_1525422495.pdf (Hiánypótlás, 219 Kb, 2018-05-04 10:28:15) 57e685acdd16b035f9d3eb8174941f523b7f994f2fac78c445824cb33f30a78e

nyilatkozatkalmar_1525422496.pdf (Hiánypótlás, 113 Kb, 2018-05-04 10:28:16) 94d10a8b868a9c740d1effdba5486387af86fcc6824418b32160e06766dcecde

nyilatkozatkuncz_1525422498.pdf (Hiánypótlás, 108 Kb, 2018-05-04 10:28:18) 91d553eae94510107a01183ce26371e84602cc44775b61d7cc0a7b80e40cf223

forever_daily_1525275262.pdf (Hiánypótlás melléklet, 514 Kb, 2018-05-02 17:34:22) 291741e92fcd7e5264f0464c3d5490faecf302051e6d4c5d7ce26169a175cb8f

nyilatkozatlauko_1525422499.pdf (Hiánypótlás, 109 Kb, 2018-05-04 10:28:19) 4bf22a732ad052da172f10ebebaa7267d3c3877da4a11fdc8af011c398870c7c

lauko_nora_aerobic_sportedzo_bizony_1525275278.pdf (Hiánypótlás melléklet, 376 Kb, 2018-05-02 17:34:38)
75173a6d8001e2c8e4df906e24665e35d46341135e6e23f13e1754132b59bd3b

nyilatkozatlaurencz_1525422500.pdf (Hiánypótlás, 117 Kb, 2018-05-04 10:28:20) 81ed02e45d0feb6bc04b735a23ac294f310e20384e5a15425ea7367eb01bd54c

lauko_nora_gfm_bizonyitvany_1525275285.pdf (Hiánypótlás melléklet, 35 Kb, 2018-05-02 17:34:45)
ecc0208bde1056f124b66c1913e9baacc49f66f381ab18e1a6ae0994c055dbc5

nyilatkozatmeszaros_1525422501.pdf (Hiánypótlás, 104 Kb, 2018-05-04 10:28:21) 6272272ca4af359a633ca50d8aa5a2ef2060665ba8975660f74242d94efd20ee

lauko_nora_gyogymasszor_bizonyitvan_1525275291.pdf (Hiánypótlás melléklet, 467 Kb, 2018-05-02 17:34:51)
8236006e383a87b0af779a50c397e7c2477449e05015eec5a37db256ed755ad8

nyilatkozatolah_1525422502.pdf (Hiánypótlás, 113 Kb, 2018-05-04 10:28:22) 18c541572ce288a8978c9094f7a36d28e913fc98c2efae65dbefe11a80563068

lauko_nora_sportfizioterapeuta_bizo_1525275297.pdf (Hiánypótlás melléklet, 621 Kb, 2018-05-02 17:34:57)
a00d7626619c6ea5bf82ff1cef1483c7a0f782735a6685b5312e180a55b992f9

nyilatkozatpenszki_1525422503.pdf (Hiánypótlás, 113 Kb, 2018-05-04 10:28:23) 3751f3f45893cd57d7ce4de7099857670d84bfc7a89eaa4d39e0f10303d54edb

lauko_nora_szemelyi_edzo_bizonyitva_1525275302.pdf (Hiánypótlás melléklet, 405 Kb, 2018-05-02 17:35:02)
c3ae91f521bbb9c8c2f1dea074a39e1409344a4f67faf930b9ed691d0c2f216a

nyilatkozatpompor_1525422505.pdf (Hiánypótlás, 110 Kb, 2018-05-04 10:28:25) 6377a6f94adef6054400bc617242a5f102ab735700268dab7bd15e06047a3a09

nyilatkozatudvary_1525422506.pdf (Hiánypótlás, 111 Kb, 2018-05-04 10:28:26) 651e1c2be16c5b6c0450f532ef2317502fe1785bbf5c12272b64639f49db6737

nyilatkozatwohner_1525422507.pdf (Hiánypótlás, 108 Kb, 2018-05-04 10:28:27) 93edcfc6610a8579d81fb3ffc60e81fd548a2af107a30a257cfadcdd7fc14912

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_1523029576.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-06 17:46:16) ebd349aff80450b14fbb56aa8cd9733d2b50c6908fcc52d58b84c77c96aa673d

emminyilatkozat2_180504_1525422212.pdf (Hiánypótlás, 189 Kb, 2018-05-04 10:23:32)
0d496f986e509c1dad535f13c9f761499bfa3ef2a9d33d9ff48cc46e25fb3091

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

kivonat20180410_1524225799.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-20 14:03:19) c1f233055954ebd98f6cb43f52d6ae5a2fd7de8a72148c617b226bfb5c261eb4

ures_1525423219.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:40:19) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707
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(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasiszolgaltatasidij15000_1524048798.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2018-04-18 12:53:18)
eb3f3a4c5617accbf7892273045eef7d7c1ebc35eafc8381fd6479261c4aa6d6

ures_1525423286.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:41:26) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

igazgatasiszolgaltatasidij180410_1523549050.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2018-04-12 18:04:10)
e90e512b9e45012dc69e2cb3340978d83e503cc28649c27dbf16722662172b95

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

onkormanyzat_tamogatoi_nyilatkozat__1524225913.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2018-04-20 14:05:13)
ec9f27fb89a2b79e88615c35f5fe9f72c8697ec46422d215fa0dd5493c35f096

ures_1525423445.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:44:05) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

csdse_nav_igazolas_180419_1524142456.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-04-19 14:54:16)
40687d72bf88bac77b0f16eebcfef8642f37f9d7cb8fdf657546bfd392b4302f

koztart_opten_kerelem_001_06065_201_1523028951.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2018-04-06 17:35:51)
cc865c86c738fc02b90a4758bd5343dee0f980cd449489efd2cbf10ca90b73ec

ures_1525423273.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:41:13) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_2_1523029587.pdf (Szerkesztés alatt, 809 Kb, 2018-04-06 17:46:27) b9a8515a89509881e24f92963a6b1af9a83a37c090c6fe046a198e0fde70a7c1

ures_1525423303.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:41:43) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

erdemi_dontes_170427_1523268709.pdf (Szerkesztés alatt, 862 Kb, 2018-04-09 12:11:49)
0cb8dbb877e734a1723e6728f204a1e0e40f2517266b161e230e69cff8be7c79

hatarozat_jogerqre_emelese_1523268710.pdf (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2018-04-09 12:11:50)
7a583f0eb7658eb4ee1f7e383891a054a55d7c83bf7592f5fe8734d9995f86c8

ures_1525423372.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:42:52) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

ures_1523282845.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2018-04-09 16:07:25) 4fd2be3cf1ffed643fe2a3f975873377a7741f6b882ab201e041fb097bd15091

ures_1525423364.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:42:44) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

ures_1523282756.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2018-04-09 16:05:56) 4fd2be3cf1ffed643fe2a3f975873377a7741f6b882ab201e041fb097bd15091

ures_1525423343.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:42:23) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

budapestxxi.keruletsimonboliva_1523285051.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2018-04-09 16:44:11)
9c2cb4c2aa20dde7d760553cbb6a2bbd41fb5b6a08cbae42490a7f33885d43f7

ures_1525423354.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:42:34) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

2015.03.26_testuleti_hatarozatok_14_1523279087.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-09 15:04:47)
a78f0fb7732814b54a516a9ad1d6906fe0b32402d9233c36640e0f26d460afb9

2015.03.26_testuleti_hatarozatok_ja_1523279087.pdf (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2018-04-09 15:04:47)
9a0b39bbaa93425afa31c979298d9fa98abbe768e7bdc936a865fcf83c695e4d

onkormanyzat_tamogatoi_nyilatkozat__1524225881.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2018-04-20 14:04:41)
ec9f27fb89a2b79e88615c35f5fe9f72c8697ec46422d215fa0dd5493c35f096

ures_1525423336.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:42:16) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

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

csepel_kezilabdacsarnok03.23_i.ut_1523622808.xlsx (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2018-04-13 14:33:28)
b3d94dd18f57cbb994664e64b74827a570775e30bdbb33f0969ad6d9754abd6c

csepel_kezilabdacsarnok04.13_ii._1523622808.xlsx (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2018-04-13 14:33:28)
d83ec0e763d44b3468e513256ef94ac7a193912199cea40a6ed8dc129185c767

ures_1525423383.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:43:03) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

elektromos1_1523278206.zip (Szerkesztés alatt, 13 Mb, 2018-04-09 14:50:06) 2e2f1d4bd33335066393f237e521a531da7d2847549d8cbd1671ba8a3087f051

elektromos2_1523278246.zip (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2018-04-09 14:50:46) 3f3dd63afd5326cfc8e7a467289fa01c2671118729e0d8eb2a3f0b42e2a40606

epitesz1_1523278257.zip (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2018-04-09 14:50:57) 59e98d20267a0c59d86cc85be8571279d92b7dfaea33c7b997cd80df3eb93536
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epitesz2.zi_1523278711.zip (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2018-04-09 14:58:31) d3c800406bf8e90d8790c100ccc46ce075670390f611dcb84c40d88b7f47029c

epitesz3.zi_1523278719.zip (Szerkesztés alatt, 10 Mb, 2018-04-09 14:58:39) 2c7dfd7fb170c830a941452af963e7ca9efefd066c0ace952dd36b34b1d0f9f3

gepeszet_1523278727.zip (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2018-04-09 14:58:47) 7a5489f130dcc10a4127547d5902529d2067f5aa67395398f763bb332b281046

statika1_1523278737.zip (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2018-04-09 14:58:57) 19d869235588e8600d9e5e31060ccac3c50a322164996b7d928eca71c2e87aef

statika2_1523278748.zip (Szerkesztés alatt, 13 Mb, 2018-04-09 14:59:08) 62488d5bc75d40c41e00b059ebe81b6d27d1f814fc4015a1a0adf5d81f86e5b1

talajmechanika_1523278751.zip (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-09 14:59:11) dbd080c3a11219c6d4ba9d98be4f36c21811d7050fb135f5f7679e66cb38a6c2

tuzvedelem_1523278762.zip (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2018-04-09 14:59:22) c21de7f9d084f914c24c016cbe3136883777952bc51a4601b1bb289af5981e70

utepites_1523278763.zip (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-09 14:59:23) 3c4d59c519525dd0c014b0be0f1068a11e112179a19b8e9b8fde05d2af2b81b2

ures_1525423394.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-05-04 10:43:14) 729ea912bf41077bd019959bb25e824a79406551239972d1247713d57fa4a707

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

megbizasikerimozes_1523263941.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-09 10:52:21)
2048937e17a2ddd541afb8dbe453e762d7ca4b8f4fa13459452ee8b3d5cb3bad

megbizasikuncztamas_1523263942.pdf (Szerkesztés alatt, 785 Kb, 2018-04-09 10:52:22)
fecbeb2cdfbc0f97be54faa0584789528e162618fc7f836bdf67e57a062c1528

megbizasilaukonora_1523263943.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-09 10:52:23)
3eb2c198e0770c350d0b17508b4c90de489c0fe26d054c0711ba273b85061864
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