
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

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:

Sportiskola 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  21064371-2-16

Bankszámlaszám  11745004-20137412-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját forrás és önkormányzati támogatás

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  5000  Város  Szolnok

Közterület neve  Tiszaligeti  Közterület jellege  sétány

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5001  Város  Szolnok

Közterület neve  Pf.  Közterület jellege  utca

Házszám  163  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 56 423 902  Fax  +36 56 414 473

Honlap  www.szolsport.hu  E-mail cím  titkarsag@szolsport.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Rózsa József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 30 693 38 44  E-mail cím  titkarsag@szolsport.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Rózsa József +36 30 693 38 44 titkarsag@szolsport.hu

Terjéki Zoltán +36 70 943 30 76 terjeki.zoltan@szolsport.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

Véső úti Sportközpont Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 15 Felk. és
versenyeztetés

Zöld Ház Tornaterem Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szollak Kft. 40 Felk. és
versenyeztetés

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 16,5 Felk. és
versenyeztetés

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 17,5 Felk. és
versenyeztetés

Tiszavirág Aréna Szolnoki MÁV UP. Kft. Szolnoki MÁV UP. Kft. 10 Felk. és
versenyeztetés

Széchenyi Körúti Általános Iskola Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 15 Felk. és
versenyeztetés

Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 12 Felk. és
versenyeztetés

Tiszaligeti Városi Sportcsarnok Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Sportcentrum Np. Kft. 12 Felk. és
versenyeztetés

Szolnoki Műszaki SZC. Gépipari Tagint. Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 15 Felk. és
versenyeztetés

Szolnoki Szolgáltatási SZC. Vásárhelyi Pál
Közg. Tagint.

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 6 Felk. és
versenyeztetés

Szegő Gábor Általános Iskola Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 10 Felk. és
versenyeztetés

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 4,5 Felk. és
versenyeztetés

Szandaszőlősi Általános Iskola Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület 6 Felk. és
versenyeztetés

Szászbereki Kolping Katolikus Iskola Magyar Katolikus
Egyház

Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet

3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2001-07-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2001-07-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

be/SFPHP01-10116/2018/MKOSZ

2018-11-26 12:42 2 / 36



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 9 MFt 10 MFt 10 MFt

Állami támogatás 3,5 MFt 3,3 MFt 3,3 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,6 MFt 9,1 MFt 9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 293,4 MFt 107,1 MFt 146,5 MFt

Egyéb támogatás 4 MFt 13,3 MFt 2 MFt

Összesen 316,5 MFt 142,8 MFt 170,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 27 MFt 70,3 MFt 96,9 MFt

Működési költségek (rezsi) 9,4 MFt 6,3 MFt 6,3 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1,3 MFt 1,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,3 MFt 63,9 MFt 65 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 9 MFt 1,1 MFt 1,5 MFt

Összesen 47,7 MFt 142,9 MFt 171 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2016 2017 2018

Utánpótlásra fordított összeg 21 MFt 136,6 MFt 157,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 9,4 MFt 111 MFt 137 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 4 851 011 Ft 97 020 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

20 839 414 Ft 416 788 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

75 056 218 Ft 1 501 124 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

137 875 838 Ft 2 757 517 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 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Köszönhetően az utóbbi évek TAO-s fejlesztéseinek előrelépés történt a létesítményeink terén. Több tornatermet tudunk edzésekre használni, viszont továbbra is
probléma a tornák rendezéséhez hétvégente termet találni. A felsőbb korosztályok számára ideális termek hétvégente sokszor más rendezvények miatt foglaltak. A
Véső úti Sportközpont felújításával a lehetőségeink nagyobbak lesznek. Szakosztályainkhoz kapcsolódó csapataink helyzete mind létesítményfeltételek, mind egyéb
működési feltételek szempontjából stabil, köszönhetően az utóbbi évek fejlesztéseinek. Szakosztályunk 2018. április hónapban megkapta az akadémiai címet.
Szükségessé vált egy saját ’’otthon’’, létesítmény, csarnok beruházás, építés, mely optimálisan fogja szolgálni a minőségi utánpótlás képzést. 

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

A Verseghy Ferenc Gimnázium (5000 Szolnok, Tisza park 1. – 849 hrsz.) területén megvalósuló beruházás az iskola belső udvarán található, szabadban végezhető
sportolásához biztosít lehetőséget, figyelemmel a mindennapos testnevelés létesítmény szükségletére, valamint a kosárlabda sportág képesség- és
készségfejlesztési igényére. A megvalósulás tervezett időpontja: 2019. június 30. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2019.04.15. - 2019.06.30. 

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 korábbi TAO-s pályázatok segítéségével sikerült céljainkat megvalósítani: az előkészítő csoportoktól az U18-as csapatokig minél több gyermeket bevonni a
rendszerbe. A tömegbázis szélesítése mellett célunk volt még a minőségi munka kialakítása is. Új edzőket vontunk be. Nagyobb figyelmet szenteltünk az egyéni
képzésre. Együttműködési megállapodásban állunk több helyi és vidéki általános iskolával. A közös együttműködés folytatásaként az együttműködő iskolák csapatai
közül többet is szeretnénk versenyeztetni a következő szezon országos versenyrendszerében. További célunk, hogy az előző szezonban elért létszámnövekedést
tovább fokozzuk, ezért a toborzásra továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Van egy víziónk amely szerint igazi innovációt csak külföldi, magas kosárlabda kultúrával
rendelkező országból tudunk importálni. Ezért meghosszabbítjuk együttműködési megállapodásunkat a következő évadra is a STELLAZZURRA Roma Basketball
Academy-vel. Ez az akadémia az európai utánpótlás kosárlabda magasan jegyzett elitjéhez tartozik. Tovább folytatjuk a STELLA Tehetségprogramot a Szolnoki
Kosárlabda Akadémián belül. Fontosnak tartjuk, hogy a számunkra már eddig is jól működő EYBL versenyrendszerében szerepeljünk. (U15; U20). 

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

A sport- és ezen belül a kosárlabda Szolnokon továbbra is a lokálpatriotizmus fontos eleme. A szolnokiság érzése és az egészséges identitástudat kialakítása már az
előkészítő korcsoportokban elkezdődik. Minél több gyermeket tudunk bekapcsolni a szakosztály életébe, annál több gyermek egészségét, személyiségfejlődését
tudjuk pozitívan befolyásolni. Célunk, hogy egyben jó embereket és jó játékosokat neveljünk sportágunk számára. Prevencióként szolgálhat a későbbi életkorokban
előforduló problémák ellen is. Továbbra is fő feladatunknak érezzük, hogy egyre bővülő létszámmal biztosítsuk a későbbiekben a sportág bázisát. A nagyobb
létszámú, kiszámíthatóbb rendszer mindig vonzóbb a lehetséges támogatók, mecénások szemében is. Ezért is szeretnénk egy hatékonyságában garantált utánpótlás
rendszert működtetni városunkban.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettség Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

edző Felsőfokú EKHO1 25 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

edző OKJ
sportszake.

EKHO1 45 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft

szakosztályvezető Felsőf.
sportszake.

EKHO1 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

szakosztályvezető Felsőf.
sportszake.

EKHO1 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

orvos Felsőfokú Megbízási 40 10 150 000 Ft 26 325 Ft 1 763 250 Ft

edző OKJ
sportszake.

Megbízási 60 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft

edző OKJ
sportszake.

Megbízási 50 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft

sporteszköz-felelős OKJ
sportszake.

Megbízási 50 7 155 000 Ft 27 203 Ft 1 275 421 Ft

kommunikációs
szakember

Felsőfokú Megbízási 40 10 80 000 Ft 14 040 Ft 940 400 Ft

adminisztrátor Felsőfokú Általános 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

edző OKJ
sportszake.

Megbízási 50 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft

sporteszköz-felelős OKJ
sportszake.

Megbízási 50 7 155 000 Ft 27 203 Ft 1 275 421 Ft

edző OKJ
sportszake.

Megbízási 50 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft

edző OKJ
sportszake.

Általános 160 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1100 130 840 000 Ft 153 271 Ft 9 556 492 Ft
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2018/19 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

edző A benchmark rendszer jelen edző személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A többletköltség
ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

edző A benchmark rendszer jelen edző személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A többletköltség
ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

szakosztályvezető A benchmark rendszer jelen szakosztályvezető személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A
többletköltség ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

szakosztályvezető A benchmark rendszer jelen szakosztályvezető személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A
többletköltség ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

orvos Akadémiai rendszerben 1 fő vezető orvos személyi költsége számolható el a banchmark alapján, azonban a nagy létszámú sportolói
állományra való tekintettel szükséges egy szakorvos foglalkoztatása is.

edző A benchmark rendszer jelen edző személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A többletköltség
ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

edző A benchmark rendszer jelen edző személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A többletköltség
ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

sporteszköz-
felelős

A jelentős csapatlétszám Szolnok város különböző oktatási intézményeiben lévő tornatermekben, sportcsarnokban végzi e felkészülési
munkát. Az edzések eredményes lebonyolítását szolgálja a sporteszköz-felelős munkája. Az utánpótlás-nevelésünkben a fiú- és leány
szakág is megtalálható, így szükséges szétválasztani a szakághoz tartozó eszközfelelősök személyét.

kommunikációs
szakember

A szakosztály és a kosárlabda akadémia kommunikációs feladatait fogja végezni. Országos-, helyi- és online médiával való kapcsolattartás,
közösségi-webes (Facebook) propaganda, stb.

adminisztrátor A sportprogram végrehajtásához kapcsolódó dokumentációk ellenőrzése, összerendezése, pénzügyi elszámolás összeállításában való
közreműködés, kapcsolattartás.

edző A benchmark rendszer jelen edző személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A többletköltség
ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

sporteszköz-
felelős

A jelentős csapatlétszám Szolnok város különböző oktatási intézményeiben lévő tornatermekben, sportcsarnokban végzi e felkészülési
munkát. Az edzések eredményes lebonyolítását szolgálja a sporteszköz-felelős munkája. Az utánpótlás-nevelésünkben a fiú- és leány
szakág is megtalálható, így szükséges szétválasztani a szakághoz tartozó eszközfelelősök személyét.

edző A benchmark rendszer jelen edző személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A többletköltség
ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

edző A benchmark rendszer jelen edző személyi juttatásának összegét az utánpótlás jogcímnél csak részben engdi elszámolni. A többletköltség
ezen jogcímnél (személyi jellegű ráfordítások) kerül elszámolásra.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

4 705 481 Ft 48 510 Ft 97 020 Ft 4 851 011 Ft 4 851 011 Ft 9 653 512 Ft 9 702 022 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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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/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

db 5 70 000 Ft 350 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Állványok (súlyok) db 18 60 000 Ft 1 080 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Súlytárcsa db 48 11 000 Ft 528 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kézisúlyzó pár 30 20 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Fényképezőgép
(Egyedi)

db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Projektor (Egyedi) db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Taktikai tábla db 5 11 000 Ft 55 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Stopperóra db 5 9 000 Ft 45 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Multifunkciós nyomtató
(Egyedi)

db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

ProtectSport Arena
védőburkolat tároló
rendszer (Egyedi)

db 1 3 175 006 Ft 3 175 006 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

ProtectSport Arena
védőburkolat (Egyedi)

db 1 4 469 130 Ft 4 469 130 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

ProtectSport Arena
védőburkolat tároló
rendszer (Egyedi)

db 1 3 501 912 Ft 3 501 912 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

ProtectSport Arena
védőburkolat (Egyedi)

db 1 2 914 650 Ft 2 914 650 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

ProtectSport Arena
védőburkolat tároló
rendszer (Egyedi)

db 1 2 491 997 Ft 2 491 997 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

ProtectSport Arena
védőburkolat (Egyedi)

db 1 2 461 260 Ft 2 461 260 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

ProtectSport Arena
védőburkolat tároló
rendszer (Egyedi)

db 1 2 609 710 Ft 2 609 710 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Mobil eredményjelző db 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Orvosi és terápiás
ágyak

db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 1 160 000 Ft 160 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

db 1 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Defibrillátor (Egyedi) db 1 571 500 Ft 571 500 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Fényképezőgép
(Egyedi)

db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárállvány, fali
oldalra hajtható, palánk
nélkül

db 2 152 654 Ft 305 308 Ft
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Sporteszköz/sportfelszerelés plexi palánk fém
kerettel 1800x1050mm
(Egyedi)

db 2 148 463 Ft 296 926 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés rugós kosárgyűrű
(Egyedi)

db 2 38 100 Ft 76 200 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés kosárlabda háló
(Egyedi)

db 2 1 905 Ft 3 810 Ft

29 145 409 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Olimpiai rúd (10,15,20 kg) A tervezett edzésmunka elvégzéséhez szükséges.

Állványok (súlyok) A tervezett edzésmunka elvégzéséhez szükséges.

Súlytárcsa A tervezett edzésmunka elvégzéséhez szükséges.

Kézisúlyzó A tervezett edzésmunka elvégzéséhez szükséges.

Szobakerékpár/ spinning
kerékpár

A tervezett edzésmunka elvégzéséhez szükséges.

Fényképezőgép Mérkőzések dokumentálására, mérkőzéseken való fényképek készítésére.

Projektor Rögzített videoanyagok és előadások kivetítéséhez.

Taktikai tábla Edzőink részére.

Stopperóra Edzőink részére.

Multifunkciós nyomtató Irodai használatra, a versenyzéssel, versenyeztetéssel, felkészüléssel kapcsolatos irodai adminisztrációs anyagok
nyomtatására, scannelésére, fénymásolására.

ProtectSport Arena védőburkolat
tároló rendszer

Széchenyi István Gimnázium (Szolnok, 8869/48 hrsz.) parketta védőburkolatának tárolására.

ProtectSport Arena védőburkolat Városi Sportcsarnok (Szolnok, Tiszaligeti stny. 9691/12 hrsz.) parketta védőburkolata.

ProtectSport Arena védőburkolat
tároló rendszer

Városi Sportcsarnok (Szolnok, Tiszaligeti stny. 9691/12 hrsz.) parketta védőburkolatának tárolására.

ProtectSport Arena védőburkolat Véső Úti Sportközpont B. Nagy Pál Sportcsarnok (Szolnok, Véső út 7355/5 hrsz.) parketta védőburkolata.

ProtectSport Arena védőburkolat
tároló rendszer

Véső Úti Sportközpont B. Nagy Pál Sportcsarnok (Szolnok, Véső út 7355/5 hrsz.) parketta védőburkolatának tárolására.

ProtectSport Arena védőburkolat Zöld Ház Társasház tornacsarnok (Szolnok, Karczag L. u. 2. 9090/2 hrsz.) parketta védőburkolata.

ProtectSport Arena védőburkolat
tároló rendszer

Zöld Ház Társasház tornacsarnok (Szolnok, Karczag L. u. 2. 9090/2 hrsz.) parketta védőburkolatának tárolására.

Mobil eredményjelző A Széchenyi Körúti Általános Iskola tornatermében most meglévő, már elavult eredményjelző készüléket cserélnénk ki. A
teremben rendszeresen rendezünk kosárlabda tornákat.

Orvosi és terápiás ágyak Edzés utáni regeneráció támogatására.

Táblagép Sportolói nyilvántartás kezelése, adattárolás.

Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

Ellipszis tréner speciális edzési feladatokra.

Defibrillátor Esetleges sportolói szívleállás helyszíni életmentő kezelésére. A Szolnok, Véső úti Sporttelep B. Nagy Pál Sportcsarnokba
kerül kihelyezésre.

Fényképezőgép Tornák, mérkőzések megörökítésére.

Kosárállvány, fali oldalra
hajtható, palánk nélkül

A Széchenyi Körúti Általános Iskola felújításra kerülő tornatermébe kerül elhelyezésre.

plexi palánk fém kerettel
1800x1050mm

A Széchenyi Körúti Általános Iskola felújításra kerülő tornatermébe kerül elhelyezésre.

rugós kosárgyűrű A Széchenyi Körúti Általános Iskola felújításra kerülő tornatermébe kerül elhelyezésre.

kosárlabda háló A Széchenyi Körúti Általános Iskola felújításra kerülő tornatermébe kerül elhelyezésre.
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2018/19 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)

20 214 232 Ft 208 394 Ft 416 788 Ft 20 839 414 Ft 8 931 177 Ft 29 562 197 Ft 29 770 591 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!

 Előző SFP folytatása?

2018/19 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)

Kültéri kosárlabda
pályaépítés

kosárlabda pálya (egyedi) 2019-04-01 2019-06-30 2019-06-30 20 000 000 Ft

Kültéri kosárlabda
pályaépítés

kosárlabda pálya (egyedi) 2019-05-01 2019-06-30 2019-06-30 58 971 482 Ft

Sportcsarnok/tornaterm
bővítése/felújítása

sportpadló kiépítése (Egyedi) 2019-05-01 2019-06-30 2019-06-30 26 000 000 Ft

104 971 482 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

kosárlabda pálya (egyedi) 5000
Szolnok
Tisza park út
1

849 önkormányzati A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola utánpótlás-
nevelése és a gimnázium mindennapos testnevelési
óráinak megtartása céljából kerül megépítésre.

kosárlabda pálya (egyedi) 5000
Szolnok
Széchenyi István körút
10

9478/7 önkormányzati A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola utánpótlás-
nevelése és az iskola mindennapos testnevelési
óráinak megtartása céljából kerül megépítésre.
Gumiborítású kültéri kosárlabda pálya 22x42m területű.
Labdafogó hálóval, 6db kosárlabda palánkkal és
pályafelfestéssel.

sportpadló kiépítése 5000
Szolnok
Széchenyi István körút
10

9478/7 önkormányzati A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola utánpótlás-
nevelése és az iskola mindennapos testnevelési
óráinak megtartása céljából kerül megépítésre. A
tornateremben 650m2 területű sportpadló kiépítésére
kerül sor.

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

Nem

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

Igen

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. 72 804 532 Ft 750 562 Ft 1 501 124 Ft 75 056 218 Ft 32 166 950
Ft

106 472 606 Ft 107 223 168 Ft

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

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2017/2018 Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 70 74 105 6 Megyei

U11 58 62 55 4 Országos

U12 50 36 62 4 Országos

U14 60 69 58 3 Országos

U16 57 42 75 5 Országos

U18 16 12 16 1 Országos

U20 0 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 0 Nincs

Összesen 311 295 371 23
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer fájdalomcsillapító krém
(Egyedi)

db 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Gyógyszer rugalmas pólya (Egyedi) db 40 300 Ft 12 000 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém (Egyedi) db 6 1 300 Ft 7 800 Ft

Gyógyszer regeneráló krém (Egyedi) db 6 1 300 Ft 7 800 Ft

Gyógyszer izületi, izomfájdalmakra
alkalmazható készítmény
(Egyedi)

db 10 1 900 Ft 19 000 Ft

Gyógyszer vitaminok (Egyedi) doboz 15 2 300 Ft 34 500 Ft

Gyógyszer sebtapasz, tape, szivacs
(Egyedi)

doboz 30 2 500 Ft 75 000 Ft

Gyógyszer masszírozó krém (Egyedi) db 8 900 Ft 7 200 Ft

Gyógyszer fájdalomcsillapító krém
(Egyedi)

db 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Gyógyszer rugalmas pólya (Egyedi) db 40 300 Ft 12 000 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém (Egyedi) db 6 1 300 Ft 7 800 Ft

Gyógyszer izületi, izomfájdalmakra
alkalmazható készítmény
(Egyedi)

db 10 1 900 Ft 19 000 Ft

Gyógyszer vitaminok (Egyedi) doboz 30 2 300 Ft 69 000 Ft

Gyógyszer masszírozó krém (Egyedi) db 15 900 Ft 13 500 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő doboz 30 5 000 Ft 150 000 Ft

Diagnosztikai mérés személyiségkutatás (Egyedi) db 12 100 000 Ft 1 200 000 Ft

Diagnosztikai mérés lábstatikai mérés / vizsgálat
(Egyedi)

db 12 5 000 Ft 60 000 Ft

Diagnosztikai mérés terheléses mérés (Egyedi) db 12 5 000 Ft 60 000 Ft

Diagnosztikai mérés antropometriai mérés (Egyedi) db 30 6 000 Ft 180 000 Ft

Gyógyszer sebtapasz, tape, szivacs
(Egyedi)

doboz 45 2 500 Ft 112 500 Ft
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2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer, diagnosztikai
eszköz megnevezése

Indoklás

fájdalomcsillapító krém A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

rugalmas pólya A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

bemelegítő krém A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

regeneráló krém A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

izületi, izomfájdalmakra
alkalmazható készítmény

A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

vitaminok A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

sebtapasz, tape, szivacs A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

masszírozó krém A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

fájdalomcsillapító krém A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

rugalmas pólya A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

bemelegítő krém A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

izületi, izomfájdalmakra
alkalmazható készítmény

A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

vitaminok A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

masszírozó krém A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

Táplálék kiegészítő A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.

személyiségkutatás A képzés hatékonyságát alapozza meg, ill. a posztra képzést segíti elő. A személyiségkutatásról szóló ismertetőt a mellékleteknél
az ’’Egyéb dokumentumok’’ alá töltöttük fel.

lábstatikai mérés / vizsgálat Az elvégzett edzésmunka hatékonyságának visszaellenőrzésére; prevenciós célokra; a gyógytornász munkájának segítésére. A
mérésről szóló ismertetőt a mellékleteknél az ’’Egyéb dokumentumok’’ alá töltöttük fel.

terheléses mérés Az elvégzett edzésmunka hatékonyságának visszaellenőrzésére; prevenciós célokra; a gyógytornász munkájának segítésére. A
mérésről szóló ismertetőt a mellékleteknél az ’’Egyéb dokumentumok’’ alá töltöttük fel.

antropometriai mérés Segíti az egyéni karrierterv kialakítását és a posztra képzést is. A mérésről szóló ismertetőt a mellékleteknél az ’’Egyéb
dokumentumok’’ alá töltöttük fel.

sebtapasz, tape, szivacs A sportolásból fakadó speciális igénybevétel során keletkező sérülések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek és
segédeszközök. Az évadra irányadó benchmark előírásait kívánjuk keretként figyelembe venni.
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 037 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 2 207 100 Ft

Személyszállítási költségek 16 000 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 13 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 19 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 8 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 82 015 000 Ft

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

Összesen 149 059 100 Ft

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Az eltervezett szakmai feladatokhoz szükséges eszközök és felszerelések.

Személyszállítási
költségek

A bajnokság és a felkészülési időszak során megrendezésre kerülő mérkőzésekre való eljutáshoz.

Nevezési költségek A nevezési költségek az országos-, megyei- és Budapest Bajnokságokban való részvételhez szükségesek.

Rendezési,
felkészítési, képzési
költségek

Csapataink a szezon során több egy- vagy kétnapos hazai rendezésű tornán lépnek pályára. A mérkőzések játékvezetői, asztalszemélyzeti
és egyéb rendezési költségeit fedezzük ebből.

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának
költségei

A verseny- és játékengedély költségek az országos-, megyei- és Budapest Bajnokságokban való részvételhez szükségesek.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

Csapataink több iskolai és saját létesítményben edzenek és játsszák mérkőzéseiket. Az ezeken felmerülő terembérleti díjakat rendezzük
ebből.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és
versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás
és étkezés költsége

A felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségeit rendezzük ebből.
Csapataink a nyári felkészülés során évek óta edzőtáborba vonulnak, illetve a szezon alatt többször kényszerülünk arra, hogy az
idegenbeli tornákon szállást és étkezést rendeljünk.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

Az itt feltüntetett személyi jellegű kifizetések sportszakmai követelményeknek megfelelő számú sportszakember és a munkájukat segítő,
kiegészítő tevékenységet ellátó személyek részére történő kifizetéseket tartalmazza. A foglalkoztatotti létszámba egyéni edzés
biztosítására is lehetőséget nyújtó sportszakemberi létszámot is beterveztünk. A 2018-ban akkreditált kosárlabda akadémia
követelményeihez igazodóan olyan sportmunkatársi munkakörök is kialakításra kerültek, melyek már ezt az akkreditációt célozzák és az
érvényben lévő benchmark rendszer erre lehetőséget biztosít. Létszámstruktúránk kialakításánál figyelembe kell vennünk, hogy a
kosárlabda szakosztályon belül önállóan működik a fiú, valamint a leány szakág.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Összesen Indoklás  

SMR
henger

db 60 5 000 Ft 300 000
Ft

Az optimális edzésmunka és a szükséges regenerációs tevékenységek elvégzéséhez
elengedhetetlen, hogy minden játékos rendelkezzen hengerrel. (U14-U18-ig)

Új sor hozzáadása
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Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás  

Újvidék és Becsej A felkészülési időszak és a bajnoki szünetek során edzőmérkőzéseket játszunk a megjelölt helyszíneken.

EYBL nemzetközi versenyeztetés Az EYBL nemzetközi versenyeztetésre való eljutás költségei.

Új sor hozzáadása

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás  

EYBL nemzetközi versenysorozat EYBL nemzetközi versenysorozatra való nevezés költsége.

Új sor hozzáadása

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás  

Újvidék és Becsej A külföldi utazások során felmerülő szállás és étkezés költségeinek fedezésére.

Új sor hozzáadása

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás  

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)

133 739 562 Ft 1 378 758 Ft 2 757 517 Ft 137 875 838 Ft 15 319 538 Ft 151 816 617 Ft 153 195 375 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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

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 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

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

be/SFPHP01-10116/2018/MKOSZ

2018-11-26 12:42 19 / 36



Versenyeztetés

2018/19 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

2018/19 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

Személyi jellegű 97 020 Ft 97 020 Ft 48 510 Ft 145 530 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

416 788 Ft 416 788 Ft 208 394 Ft 625 182 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 501 124 Ft 1 501 124 Ft 750 562 Ft 2 251 686 Ft

Utánpótlás-nevelés 2 757 517 Ft 2 757 517 Ft 1 378 758 Ft 4 136 275 Ft

Összesen 4 772 449 Ft  7 158 674 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű könyvvizsgálói díj, projektmanageri feladatok, rendszergazda, tervezési költségek (kiviteli tervek készítése), műszaki ellenőr
költsége, közbeszerzési eljárás költségei, könyvelési és pénzügyi feladatok, analitika

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

könyvvizsgálói díj, projektmanageri feladatok, rendszergazda, tervezési költségek (kiviteli tervek készítése), műszaki ellenőr
költsége, közbeszerzési eljárás költségei, könyvelési és pénzügyi feladatok, analitika

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

könyvvizsgálói díj, projektmanageri feladatok, rendszergazda, tervezési költségek (kiviteli tervek készítése), műszaki ellenőr
költsége, közbeszerzési eljárás költségei, könyvelési és pénzügyi feladatok, analitika

Utánpótlás-nevelés könyvvizsgálói díj, projektmanageri feladatok, rendszergazda, tervezési költségek (kiviteli tervek készítése), műszaki ellenőr
költsége, közbeszerzési eljárás költségei, könyvelési és pénzügyi feladatok, analitika
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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: Szolnok, 2018. 11. 26.
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Nyilatkozat 2

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

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

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program 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 –
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. 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, 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.

18. 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;

19. 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;

20. 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;

21. 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;

22. 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: Szolnok, 2018. 11. 26. Rózsa József 
ügyvezető igazgató 

Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit
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és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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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 Rózsa József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és

Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt

Felelősségű Társaság (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: saját forrás és önkormányzati támogatás

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: saját forrás

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

Kelt: Szolnok, 2018. 11. 26.

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

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

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

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

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Szolnok, 2018. 11. 26.

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 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.

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: Szolnok, 2018. 11. 26. Rózsa József 
ügyvezető igazgató 

Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit
és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

be/SFPHP01-10116/2018/MKOSZ

2018-11-26 12:42 28 / 36



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-11-22 10:00:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-26 09:26:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-11-19 10:16:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-06-11 09:49:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 14:17:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 14:17:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 14:17:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 25
Utolsó feltöltés:

2018-11-22 12:10:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 13:59:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 13:59:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 14:00:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 14:01:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 13:34:07

Feltöltés / Megtekintés

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)

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

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)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal
ellátott – tulajdoni lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az
.es3 formátumú fájl az elfogadható.

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:

2018-11-22 11:55:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 18
Utolsó feltöltés:

2018-11-22 11:57:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 14:03:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 14:03:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 14:04:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 14:04:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 14:05:16

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)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben
az önerő külső forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el
(pl.: nyilatkozat az önkormányzat részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet
saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.

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: Szolnok, 2018. 11. 26.
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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 4 705 481 Ft 48 510 Ft 97 020 Ft 4 851 011 Ft 4 851 011 Ft 9 653 512 Ft 9 702 022 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 93 018 763 Ft 958 956 Ft 1 917 912 Ft 95 895 632 Ft 41 098 128 Ft 136 034 803
Ft

136 993 759 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

20 214 232 Ft 208 394 Ft 416 788 Ft 20 839 414 Ft 8 931 177 Ft 29 562 197 Ft 29 770 591 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

72 804 532 Ft 750 562 Ft 1 501 124 Ft 75 056 218 Ft 32 166 950 Ft 106 472 606
Ft

107 223 168 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

133 739 562 Ft 1 378 758 Ft 2 757 517 Ft 137 875 838 Ft 15 319 538 Ft 151 816 617
Ft

153 195 375 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 231 463 807 Ft 2 386 225 Ft 4 772 449 Ft 238 622 480 Ft 61 268 676 Ft 297 504 932
Ft

299 891 157 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (112 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_1525263455.pdf (Szerkesztés alatt, 555 Kb, 2018-05-02 14:17:35) dac577b379d84ff04d407347a6a8a8b2dfaa5da0706872903c6dddc1b2c351d7

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)

rozsa_jozsef_ugyv_ig_alairasicimpel_1524727601.pdf (Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2018-04-26 09:26:41)
2c53b4d8cd779cc52cffab036f0c345ae994273f3435b4986ac982d94be7b7ef

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

ti-11-verseghygimn_beveteli_forraso_1524747051.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2018-04-26 14:50:51)
fdefebf9a04693ba363cba1fdcef1eb7e7791458bacf26f9840d1c42300dc4d9

ti-11-szechenyikrtpadlo_bevetelifor_1528891482.pdf (Kér. kieg. szerk., 467 Kb, 2018-06-13 14:04:42)
9e61bc8fbf88ea3a946f2e9c88ef62fd4fb356a771bb7c665895b311b99fecc5

ti-11-szechenyikrtpalya_bevetelifor_1528891488.pdf (Kér. kieg. szerk., 468 Kb, 2018-06-13 14:04:48)
2db435d8fd642722c548f5f29393fbafd18ff5303d237fb4ff24d2d9682605c1

ti-11-szegoaltisk_beveteliforrasok_1528891492.pdf (Kér. kieg. szerk., 467 Kb, 2018-06-13 14:04:53)
9db88d7782988d35d34b5c91fe446d7f21dc28b43d8f319b7e816850600ab827

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben az önerő külső
forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el (pl.: nyilatkozat az önkormányzat
részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről
büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.

ti-08-verseghygimn_finanszirozasite_1524747018.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2018-04-26 14:50:18)
11280a4a1a366bfc6dab3c891cf5557e5d15031e4d4bc7a30bbe626b952655db

ti-08-szechenyikrtpadlo_finansziroz_1528891368.pdf (Kér. kieg. szerk., 469 Kb, 2018-06-13 14:02:48)
0de9538db4402c9e4531bc46e7413338073234db0382a69eb0ff2cff30935a1d

ti-08-szechenyikrtpalya_finansziroz_1528891375.pdf (Kér. kieg. szerk., 469 Kb, 2018-06-13 14:02:55)
af3b61271017fa83851fd85a3c038db7ba413cebc19e9555d0e2dd243d5db0ca

ti-08-szegoaltisk_finanszirozasi_te_1528891382.pdf (Kér. kieg. szerk., 470 Kb, 2018-06-13 14:03:02)
5e1a6d1c9b6af01c0fdde53662f24dcea10fc4c5fd430ba7f6ee1aa9e33b16b0

ti-08-verseghygimn_nyilatkozat_1524750270.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2018-04-26 15:44:30)
10d5eedf4478e641fd62f73dd0c6fb9ee22fe6109acf4ae7203f083601cc628e

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

ti-10-verseghygimn_hasznositasi_1524747043.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2018-04-26 14:50:43)
65a0a91c3db2057e67468639ab8885fa07bc34853a303faeea8e35ca54d70277

ti-10-szechenyikrtpadlo_hasznositas_1528891441.pdf (Kér. kieg. szerk., 468 Kb, 2018-06-13 14:04:01)
805065935e661e94f4f4dcfe340ae1b0d37acb98c5c165d54a45ed1757e593e0

ti-10-szechenyikrtpalya_hasznositas_1528891447.pdf (Kér. kieg. szerk., 467 Kb, 2018-06-13 14:04:07)
4b7197cd4be15a99c21e6397815b16ddb98f8e741d957dbe7fead8302529585e

ti-10-szegoaltisk_hasznositas_1528891455.pdf (Kér. kieg. szerk., 467 Kb, 2018-06-13 14:04:15)
c0fcdba191a4b3f7ddedc36e9ed32b79ba4b1a0be89024d41cad794e9be265f6

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

ti-09-verseghygimn_finanszirozasi_f_1524747035.pdf (Szerkesztés alatt, 467 Kb, 2018-04-26 14:50:35)
1b6447808af30643ca1211072166a8d5060ede96808bae23fb2738928d8186c8

ti-09-szechenyikrtpadlo_finansziroz_1528891403.pdf (Kér. kieg. szerk., 468 Kb, 2018-06-13 14:03:23)
fabaa7b0b7594e9f60385aabba5c652d98032c47a289f743a5c9a1490297a43d

ti-09-szechenyikrtpalya_finansziroz_1528891410.pdf (Kér. kieg. szerk., 467 Kb, 2018-06-13 14:03:30)
d2d421eaa03539ad8ac233835404b51daca5d6c28dc60106f5e8c120521265fb

ti-09-szegoaltisk_finanszirozasi_fo_1528891417.pdf (Kér. kieg. szerk., 465 Kb, 2018-06-13 14:03:37)
e5714a101bd673007830ed2f072fe2b143980d28f00126e5b7b4c21f06416048

Egyéb dokumentumok

vedoburkolat_es_tarolo_varosi_sport_1524820043.pdf (Szerkesztés alatt, 722 Kb, 2018-04-27 11:07:23)
8a2c4a96d43f79101d875865570fd32cba51ad5a67a12516b0a3cbfcaf41bc13

vedoburkolat_es_tarolo_veso_ut_1524820048.pdf (Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2018-04-27 11:07:28)
fcd6ab9805ac222e8732ca3dba09a371265733c2ed94e0ffce78b83489b226f3

vedoburkolat_es_tarolo_zold_haz_1524820052.pdf (Szerkesztés alatt, 714 Kb, 2018-04-27 11:07:32)
e74841ee296096d64ae9dfea25c6ab99dae3f7656438bdb3ed8e17b8e9e3bb0c

vedoburkolat-tarolo_szechenyi_gimn_1524820057.pdf (Szerkesztés alatt, 693 Kb, 2018-04-27 11:07:37)
c681d2670e3ae06b9b10a7a72a1fcdea2545ffdc0c4328125545651a0070371b

meresek_1525250525.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2018-05-02 10:42:05) 07adad7f7169633b39311253b4c455151d8858a1faf74c179ce40a89912247a4

meresek_3b_rendszer_bemutato_1525250528.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 10:42:08)
8d08e9fdc13dc923ab55cc30f297aadc337841b6b3cb57bd2b5599e689b60c7b

protectsport_arena_vedoburkolat_ren_1542883885.pdf (Hiánypótlás, 598 Kb, 2018-11-22 11:51:25)
295aff5d5fd6d52d79daed07f1b180a1e396c805e815ab7ec8ece9c29b0f48de

verseghygimn_kp-1_1542883921.pdf (Hiánypótlás, 219 Kb, 2018-11-22 11:52:01) aa60f76824cda393f510c083c37c6e11fc74ac3adcca23620ad9b5a9d704759b
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verseghygimn_kp-2_1542883925.pdf (Hiánypótlás, 128 Kb, 2018-11-22 11:52:05) e4256924e81bfd154f5b125a763a093c9222d316b784c255cff2cf4dec17f867

verseghygimn_kp-3_1542883928.pdf (Hiánypótlás, 182 Kb, 2018-11-22 11:52:08) 8275f72deacc2311048b79e69ea923a5c7433cfa667e78f95b94a9a731de99e6

verseghygimn_kp-4_1542883932.pdf (Hiánypótlás, 179 Kb, 2018-11-22 11:52:12) 92234d0d700abb16746fc3e25e1d71fe3383ca4cd14fa8877c8b3c4fe71c4523

szechenyikoruti_isk-tornat_alaprajz_1542883964.pdf (Hiánypótlás, 83 Kb, 2018-11-22 11:52:44)
3954815e32d0eef218369cadb271b3813a11cc235be494eb890d75a97c89cefb

szechenyikoruti_isk-tornat_kep_1542883974.pdf (Hiánypótlás, 460 Kb, 2018-11-22 11:52:54)
aeab6e7f3bc116f99c3a03b2e2e896bb24c343dc3122adc1200414cda6e534c6

szechenyikoruti_isk-tornat_metszet__1542883989.pdf (Hiánypótlás, 66 Kb, 2018-11-22 11:53:09)
1765a734cc27756d3e550bacb415119f0991c9e6652af8e4e2fb3805cc0a92d0

szechenyikoruti_isk-sportudv__r0_at_1542884007.pdf (Hiánypótlás, 55 Kb, 2018-11-22 11:53:27)
09fd41b167b776eefd17f48f95c998344297232af4b32b64398f261124a13fde

szechenyikoruti_isk-sportudv_r1_spo_1542884019.pdf (Hiánypótlás, 76 Kb, 2018-11-22 11:53:39)
d9227b349f9ef272bf272119aa9a884ed1b3db949102941c2bcc3f5e68a3c9d2

szechenyikoruti_isk-sportudv_r2_pal_1542884027.pdf (Hiánypótlás, 55 Kb, 2018-11-22 11:53:47)
8d9123a35f2171bc4272f781e14a2fa660eae2bff031a5808fb0b758cc089113

szechenyikoruti_isk-sportudv_r3_res_1542884035.pdf (Hiánypótlás, 152 Kb, 2018-11-22 11:53:55)
066600d57ebe4befd4b9e2f2fc471b4eaa72de27565e0e4b67ed632c576bedeb

szechenyikoruti_isk-sportudv_r4_res_1542884040.pdf (Hiánypótlás, 153 Kb, 2018-11-22 11:54:00)
ef0d70a9fc9b7397c5a50093ca8b63dab3392c8429be8b21c761b34ab543b693

kerelem_1542885041.pdf (Hiánypótlás, 11 Mb, 2018-11-22 12:10:41) 861cabd115e5c99585c3144361a2bbf3c83445e9c071a7d4f2334aa86a9f6e15

kosarallvany_es_palank_arajanlat_1539945142.pdf (Hiánypótlás, 741 Kb, 2018-10-19 12:32:22)
04bd2d5d89cbecc4125d2dd7c48f1c7c8ac03cf0c967b74889e45aceb0e5296e

protectsport_arena_vedoburkolat_ren_1539946297.pdf (Hiánypótlás, 594 Kb, 2018-10-19 12:51:37)
175ff25ad08d7ce4b244e0c8563b5b7129bb25b528a3c2cada33bf6fe007daf0

vedoburkolat_es_tarolo_kozgyulesiha_1524826667.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-27 12:57:47)
89cd0676d87484a15bbe63211440b210972a91c90514bcceed9aebbdd8c13224

vedoburkolat_es_tarolo_tulajdonosin_1524826768.pdf (Szerkesztés alatt, 865 Kb, 2018-04-27 12:59:28)
350fe2fb8671f6b7a8adbc7cc4d67c59f21412c6fcbffbff2360cff3b8a01193

benchmarktol_valo_elteres_kerelem_1525263641.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 14:20:41)
d401b0058d9289db73c1a2790d96f908dad9102105539cd81205ef56761addf6

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_1525263464.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 14:17:44) e53423e69c4bbd47e011b8c4b75898b84675a3dc51e6d92f7d51d9013cf142f9

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

cegkivonat_spc_20181112-tol_1542877200.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-11-22 10:00:00)
bea14f4788ebfb7a79633efadf5a507659673b4b06f5de2c117b18c921bfbb38

spc_cegkivonat_20180411_1523869114_1524747124.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 14:52:04)
85d754c454a691fe531d439f289d17412960608470cdfca95964b8b6743a65ad

cegkivonat_spc_20181018-tol_1539945022.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-10-19 12:30:22)
28886e603323f3e1134c8869c1ac2eb84fc4f7e546038f1aaf0881d7ccda4909

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

utalas_kiegeszites_1528703356.pdf (Kér. kieg. szerk., 684 Kb, 2018-06-11 09:49:16)
4e631c62998586deaadf3fe196e48a3b9e31aecac4b2bc9bc2c55c23dd0a8729

utalas_1525263447.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2018-05-02 14:17:27) 142b4bbc56063cc0e385b59a16573cfe825c0d32232c422f07719f51c89773c6

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

ti-12-verseghygimn_onkorm_nyilatkoz_1524826391.pdf (Szerkesztés alatt, 870 Kb, 2018-04-27 12:53:11)
a11058fd0ebe9b42ef276d9b6f3a3878e91c8f47489775b9c9987f4bf909ac3e

ti-12-szechenyikrtpadlo_onkormanyza_1528891506.pdf (Kér. kieg. szerk., 890 Kb, 2018-06-13 14:05:06)
49b161d1a15c0faa9597fca7a6bbf10840eefb500454d9926191a47527d8f904

ti-12-szechenyikrtpalya_onkormanyza_1528891512.pdf (Kér. kieg. szerk., 890 Kb, 2018-06-13 14:05:12)
49b161d1a15c0faa9597fca7a6bbf10840eefb500454d9926191a47527d8f904

ti-12-szegoaltisk_onkormanyzati_nyi_1528891516.pdf (Kér. kieg. szerk., 869 Kb, 2018-06-13 14:05:16)
4ad12caef32623497b9c92be82783736fb49ea462e8f00c979bf84f597b3e4c8

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

koztart_opten_kerelem_008_10116_201_1542618977.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-11-19 10:16:17)
28663d9e653e5d36edcbb86328beca534f560d128b04b6e0d6b5e724acc172f7

koztart_opten_kerelem_003_10116_201_1528703313.pdf (Kér. kieg. szerk., 74 Kb, 2018-06-11 09:48:33)
01ba993f55697c6970873da3e585c823a4572435cbe75d7ec8c01162fd40f11d

koztart_opten_kerelem_001_10116_201_1523869028.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2018-04-16 10:57:08)
3045bedbc2e8843018dedcd842bd4096cc17483781a86fc011b52be567daa9fe

koztart_opten_kerelem_007_10116_201_1539592261.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-10-15 10:31:01)
fd0d24649eb26c41cc93f7749b318b83501b45efaa8c32387e20cb0c046d260f

2. számú nyilatkozat
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Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_2_1525263472.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 14:17:52) e3384f72b4a21e58eca9084d092f5dfdb86e8f3f23e634ffa927ecedd072f496

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

ti-04-verseghygimn_hatosagiigazolas_1525260847.pdf (Szerkesztés alatt, 955 Kb, 2018-05-02 13:34:07)
3d979963c2091c7110676f39cd696d7c3e3a9f4ce31316e4ff73d4196dff3dd7

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

ti-04-szechenyikrtpadlo_epitesienge_1528891259.pdf (Kér. kieg. szerk., 567 Kb, 2018-06-13 14:00:59)
5c19505c0057bee28ce5b10f2011627193aad8fbce21ee231f0bfedb774d5599

ti-04-szechenyikrtpalya_epitesienge_1528891264.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2018-06-13 14:01:04)
714546689fbb65395a67fac554585a2d7a7ee3bcf70ca2adfac4f5f34ad7b4e1

ti-04-szegoaltisk-epitesiengedely_1528891276.pdf (Kér. kieg. szerk., 537 Kb, 2018-06-13 14:01:16)
775503b7cf967fd134deb079b3e88d9721157969b5fc2b0803988c1aca0b3b9d

ti-04-verseghygimn_hatosagiigazolas_1524750240.pdf (Szerkesztés alatt, 955 Kb, 2018-04-26 15:44:00)
3d979963c2091c7110676f39cd696d7c3e3a9f4ce31316e4ff73d4196dff3dd7

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

ti-02-szechenyikrtpadlo_egyuttmukod_1528891183.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-06-13 13:59:43)
6cc0e1c36cd2d09dc9086ad3278bb462c30760caacf1963c71eb6af7857cfc39

ti-02-szechenyikrtpalya_egyuttmukod_1528891190.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-06-13 13:59:50)
6cc0e1c36cd2d09dc9086ad3278bb462c30760caacf1963c71eb6af7857cfc39

ti-02-szegoaltisk_egyuttmukodesi_me_1528891197.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2018-06-13 13:59:57)
c4931a7ded32e57694c7902b1489b259fefb328fcd4a048d5ff948ab0253d2a0

ti-02-verseghygimn_megallapodas2_1524826276.pdf (Szerkesztés alatt, 477 Kb, 2018-04-27 12:51:16)
8d20f08ff5fa504aefe755bc718e0400db92496227b1b9e73422a722e34f791c

ti-02-verseghygimn_megallapodas_1524815377.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 09:49:37)
6c2ccf351a1253279bea9ef2b11d95ca5e22ec2060bd7379ffe9dea7ba23a992

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni
lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az .es3 formátumú fájl az elfogadható.

ti-03-verseghygimn_tulajdonilap_1524746969.pdf (Szerkesztés alatt, 920 Kb, 2018-04-26 14:49:29)
68665d067b1864d201da3f62838edfdb2e1621b317ed4ae2d18c89c52c18eaf7

ti-03-szechenyikrtpadlo_tulajdonila_1528891225.pdf (Kér. kieg. szerk., 783 Kb, 2018-06-13 14:00:25)
e3d4018427c5c8a906affcf89fa4290b857dfccfcba14df089e00240e52ed871

ti-03-szechenyikrtpalya_tulajdonila_1528891231.pdf (Kér. kieg. szerk., 783 Kb, 2018-06-13 14:00:31)
e3d4018427c5c8a906affcf89fa4290b857dfccfcba14df089e00240e52ed871

ti-03-szegoaltisk_tulajdonilap_1528891237.pdf (Kér. kieg. szerk., 887 Kb, 2018-06-13 14:00:37)
0b73fa9c7931c1b1b6ee0507089896241c1ee99955684df4168cbbdb4ba02b4d

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

ti-01b-szechenyikrtpadlo_onkormanyz_1528891116.pdf (Kér. kieg. szerk., 890 Kb, 2018-06-13 13:58:36)
49b161d1a15c0faa9597fca7a6bbf10840eefb500454d9926191a47527d8f904

ti-01b-szechenyikrtpalya_onkormanyz_1528891121.pdf (Kér. kieg. szerk., 890 Kb, 2018-06-13 13:58:41)
49b161d1a15c0faa9597fca7a6bbf10840eefb500454d9926191a47527d8f904

ti-01b-szegoaltisk_onkormanyzati_ny_1528891126.pdf (Kér. kieg. szerk., 869 Kb, 2018-06-13 13:58:46)
4ad12caef32623497b9c92be82783736fb49ea462e8f00c979bf84f597b3e4c8

ti-01-szechenyikrtpadlo_kozgyulesi__1528891135.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-06-13 13:58:55)
48e08063e7afd06d18360e40ab47a80ad57acc31aa1759de894d0c81d45d3fa2

ti-01-szechenyikrtpalya_kozgyulesi__1528891140.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-06-13 13:59:00)
48e08063e7afd06d18360e40ab47a80ad57acc31aa1759de894d0c81d45d3fa2

ti-01-szegoaltisk_kozgyulesi_dontes_1528891153.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-06-13 13:59:13)
48e08063e7afd06d18360e40ab47a80ad57acc31aa1759de894d0c81d45d3fa2

ti-01-verseghygimn_tulajdhozzajarul_1524826524.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-27 12:55:24)
1459a75530b9052dd36b83cd939ebe52ca94bc047f5a1e3b1809d24952701641

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

szechenyikoruti_isk-sportudv_02_ter_1542884088.pdf (Hiánypótlás, 920 Kb, 2018-11-22 11:54:48)
f4a7457363e4230e4517e20d8ad16cac32d137d70b00c94a9c85e3bc9450b2ca

szechenyikoruti_isk-sportudv_03_ter_1542884093.pdf (Hiánypótlás, 528 Kb, 2018-11-22 11:54:53)
fcd8329d679d3efd5f94e873af4e00cc8eba908c1898913ce401d3f9f3dd2907

szechenyikoruti_isk-sportudv_04_ter_1542884103.pdf (Hiánypótlás, 415 Kb, 2018-11-22 11:55:03)
31ce96b0b21640ba01049a9b62ea8697d28df827e3b650ed5147ac5a2065f22a

szechenyikoruti_isk-tornat_koltsegv_1542884127.pdf (Hiánypótlás, 227 Kb, 2018-11-22 11:55:27)
0c75d4262c22965bbe10d7cb2e0eefff94facdf4a8003f6a9c5632f1c1a9fc68

verseghygimn_sportpalya_epites_araz_1542884147.pdf (Hiánypótlás, 218 Kb, 2018-11-22 11:55:47)
2f0f961ed54aa66060a566d50430b5251b2963d9094b57c2cd646c5710c1a378

verseghygimn_sportpalya_epitesi_ara_1542884152.pdf (Hiánypótlás, 224 Kb, 2018-11-22 11:55:52)
ede3a8fa18eba3f54e326f2c0a9539b123ded39865ad7f173cdb8c8aa1b97d78
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ti-06-verseghygimn_reszletezett_kol_1524746989.pdf (Szerkesztés alatt, 483 Kb, 2018-04-26 14:49:49)
3e25f7616af93d2c63e3077f178d77265d1d1eff41c6b8521301867dd9566dc2

ti-06-szechenyikrtpadlo_reszletezet_1528891300.pdf (Kér. kieg. szerk., 481 Kb, 2018-06-13 14:01:40)
45d258831a13cdc4db2f69b6c9124956cf2e6c6b198246dfae1cd2ab7b31ef2c

ti-06-szechenyikrtpalya_reszletezet_1528891308.pdf (Kér. kieg. szerk., 485 Kb, 2018-06-13 14:01:48)
4a9afa90f35fae18b8704d29be8e1c13a8525c79885ab4586296c85b21cddf38

ti-06-szegoaltisk_reszletezett_kolt_1528891314.pdf (Kér. kieg. szerk., 481 Kb, 2018-06-13 14:01:54)
302b6fe99229c2d0041b9c2d39bf618f3ca2348347aa25f13559ad4c10b94c22

szechenyikrt_isk_sportburkolat_terv_1539948157.pdf (Hiánypótlás, 933 Kb, 2018-10-19 13:22:37)
8a150d20ba8e3446fdd5faec37084790059cb8a2a98c3eb0ce23b593589000ff

szechenyikrt_isk_sportudvar_terveze_1539948163.pdf (Hiánypótlás, 1012 Kb, 2018-10-19 13:22:43)
3bf3d799b5871555a75124b23fbe97ccc3cf00c161dcd36fadd73d941616f02f

szegoiskola_sportudvar_tervezett_ko_1539948173.pdf (Hiánypótlás, 925 Kb, 2018-10-19 13:22:53)
2e834ad1b5528f803df20fc333f25915f4d66eb34f80240b6c0aa1e55729f919

verseghy_gimn_sportpalya_tervezett__1539948181.pdf (Hiánypótlás, 970 Kb, 2018-10-19 13:23:01)
b4969757f3a164a197dfeb2e37d01c58bbd48a624b0f459a1c1b74e6c33e9caf

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

verseghygimn_muszakileiras_1542884183.pdf (Hiánypótlás, 208 Kb, 2018-11-22 11:56:23)
7fc815b97edbebffba27de9badab1b3810501e3ee225801dd483861ab5b56311

szechenyikoruti_isk-tornat_1542884201.pdf (Hiánypótlás, 226 Kb, 2018-11-22 11:56:41)
a2fd20cdb3ce756ca2259f8af45d4298d59fb551707764bbb9f43865f646a6ae

szechenyikoruti_isk-tornat_csarnok1_1542884205.pdf (Hiánypótlás, 57 Kb, 2018-11-22 11:56:45)
2374fd1b6c6a29f280ffaddef5f161cac15d8cb8e8f848b120c2fe0d9ad50514

szechenyikoruti_isk-tornat_muszakil_1542884214.pdf (Hiánypótlás, 193 Kb, 2018-11-22 11:56:54)
83f83519edcc44dc6416ea397260b5dfb7ff17cb6e87ec68676cdced12c05a60

szechenyikoruti_isk-tornat_szakvele_1542884218.pdf (Hiánypótlás, 203 Kb, 2018-11-22 11:56:58)
8ac191c933077080d70e841fda7eecf1876522cfa433c8856bc0f7422b13de53

szechenyikoruti_isk-sportudv_01_ira_1542884241.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-11-22 11:57:21)
17bb990898c0aac8b2db36ad73feef57883cb89765042962d28faba192a35d93

ti-07-verseghygimn_muszakileiras_1524747000.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2018-04-26 14:50:00)
6e30c0528ba9bbf2651b4c3f21a5eddfabd69ee53d2799560f80aa1742d734f8

ti-07-szechenyikrtpadlo_muszakileir_1528891334.pdf (Kér. kieg. szerk., 473 Kb, 2018-06-13 14:02:14)
4485f62b07796dfdd3adb57b5608f4268ce8b633e6e9d3c41b7b6e3554085773

ti-07-szechenyikrtpalya_muszakileir_1528891340.pdf (Kér. kieg. szerk., 474 Kb, 2018-06-13 14:02:20)
d876c385d75c90480ac806cba85ac942be7b9049f17c4b84d2c1645345ac48a5

ti-07-szegoaltisk_muszakileiras_1528891346.pdf (Kér. kieg. szerk., 470 Kb, 2018-06-13 14:02:26)
814b2291a9be0422f873155078287b64925c61bead06bae5e2156e81f7784eca

szechenyikrt_isk_sportburkolat_musz_1539948085.pdf (Hiánypótlás, 440 Kb, 2018-10-19 13:21:25)
a9a889613acc4a2c01eb04b0f788eae8aa7cccd17b01e664cc8b7016cdee7efa

szechenyikrt_isk_sportudvar_muszaki_1539948096.pdf (Hiánypótlás, 571 Kb, 2018-10-19 13:21:36)
38c543a5238687ff37ab02f9605fa2db4a4f47dbb96a97089ac3e380862cbecb

szegoiskola_sportudvar_muszakileira_1539948104.pdf (Hiánypótlás, 479 Kb, 2018-10-19 13:21:44)
5d775404f32a9df43e96d04b20fb2e7a2fe85ed2024b8a22f3d5e395270c688d

verseghy_gimn_sportpalya_muszakilei_1539948112.pdf (Hiánypótlás, 555 Kb, 2018-10-19 13:21:52)
8f4120a807d06c1b3c339b02939a16ba3c1c08ffd3d1c1ac8b0bdf0ff0ec470a

szechenyikrt_isk_sportburkolat_spor_1539948227.pdf (Hiánypótlás, 727 Kb, 2018-10-19 13:23:47)
3966ecdc1a534ab95bf5260514ac59b80f6e1f509111386434fe7abc4c7d9d82

szechenyikrt_isk_sportudvar_sportte_1539948236.pdf (Hiánypótlás, 469 Kb, 2018-10-19 13:23:56)
6ee9dd52ae5a19b63beb2880549b2a82e0cbb39e1cc860d10bd6fcf89139b254

szegoiskola_sportudvar_sporttechnol_1539948244.pdf (Hiánypótlás, 296 Kb, 2018-10-19 13:24:04)
67e4c44fffc0257b23266ba29a0376a0b35046448d338ca7cbe148802770583a

verseghy_gimn_sportpalya_sporttechn_1539948249.pdf (Hiánypótlás, 459 Kb, 2018-10-19 13:24:09)
706c42080ead8a448ac3d98cb2fbd522a70620f63169775e3fddf2b59592f4df
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