be/SFP-09044/2017/MKOSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Bajai Női Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve

Bajai NKK

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

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18361740-1-03

Bankszámlaszám

51100067-10004452-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6500

Város

Baja

Közterület neve

Szent Antal

Közterület jellege

utca

Házszám

85

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

6500

Város

Baja

Közterület neve

Szent Antal

Közterület jellege

utca

Házszám

85

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 333 62 20

Fax

+36 1 799 09 59

Honlap

www.bajainkk.hu

E-mail cím

nagypalgabor@freemail.hu

E-mail cím

nagypalgabor@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Nagypál Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 333 62 20
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Nagypál Gábor

+36 70 333 62 20

E-mail cím
nagypalgabor@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Dr. Pósta Sándor Sportcsanok

MÁK

Bácsbasket Kft.

24

Felk. és versenyeztetés

Türr István Sportcsarnok

Szent László ÁMK

Szent László ÁMK

20

Felk. és versenyeztetés

Újvárosi ÁMK

Baja Város Önkormányzata

Újvárosi ÁMK

15

Felk. és versenyeztetés

Sugovica ÁMK

Baja Város Önkormányzata

Sugovica ÁMK

15

Felk. és versenyeztetés

Gyakorló Ált. IsK.

MMV Zrt.

Klikk

15

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-05-13
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2001-05-13

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

6,5 MFt

6,5 MFt

6,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1 MFt

1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

121 MFt

100,5 MFt

154 MFt

Egyéb támogatás

40 MFt

20 MFt

15 MFt

Összesen

168,5 MFt

128 MFt

176,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

37,6 MFt

38 MFt

28 MFt

Működési költségek (rezsi)

30 MFt

32 MFt

20 MFt

Anyagköltség

20 MFt

20 MFt

35 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

30 MFt

28 MFt

20 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

15 MFt

15 MFt

20 MFt

Összesen

132,6 MFt

133 MFt

123 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

37 MFt

41 MFt

40 MFt

Működési költségek (rezsi)

30 MFt

32 MFt

34 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

11 372 318 Ft

227 446 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

10 296 220 Ft

205 924 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

41 623 844 Ft

832 477 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

462 487 Ft

9 250 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
2017/18-ös évadban az „Új pályán!” jelmondathoz igazodva, a támogatási és bajnoki évadban is célunk a minél több iskolában, tornateremben való részvétel, ezzel is
megalapozva egy magas színvonalú kosárlabda utánpótlás városi felállítását! Baja városára mindig jellemző volt az aktív sportélet, ebben szeretnénk ismét
előrelépni. Számos sportág mellett a kosárlabda sportban utánpótlás-nevelő egyesületként tekintenek ránk, így meg szeretnénk találni azokat a tehetségeket, akik
alapjául szolgálnak a felnőtt csapat Céljaink elérése érdekében a környező falvak iskoláival vesszük fel a kapcsolatot, ahová edzőink a jövőben eljutva oktatják és
ismertetik meg az általános iskolás gyermekekkel. Ezzel is biztosítva a „Mindennapos testnevelés” megvalósítását.A tavalyi bajnoki évadhoz képest utánpótlás
korosztályunk létszáma megnőtt. A 2015/16-ös pályázatot eddig sikeresen teljesítettük mind bevételi mind kiadási oldalon. Ehhez nagymértékben hozzájárult a TAO
sportfejlesztési támogatás pályázati lehetősége. Az alapvető működési feltételek (terembérletek, versenyeztetés,sportfelszerelés stb.) A tavalyi bajnoki évadhoz
képest utánpótlás korosztályunk létszáma megnőtt A 2015/16-ös pályázatot eddig sikeresen teljesítettük mind bevételi mind kiadási oldalon. Ehhez nagymértékben
hozzájárult a TAO sportfejlesztési támogatás pályázati lehetősége. Az alapvető működési feltételek (terembérletek, versenyeztetés, sportfelszerelés stb.) javulásán túl
az sportszer, sporteszköz, pályatartozékok beszerzésével olyan termekben is tudtunk – közönség számára is követhető módon - lebonyolítani UP mérkőzéseket
aholeddig nem. Számítástechnikai beruházások beszerzésével az edzés, mérkőzéselemzési lehetőségeink is sokat javulhatnának.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az idei éveben egy munkacsarnok építést szeretnénk beruházni támogatók és a program segítségével. A munkacsarnok edzéslehetőségeinket segíti elő, emellett
gazdasági szempontok alapján is megtérülést hozhat egyesületünk számára a jövőben. A teljes utánpótlás bázis növelés is elérhető lesz ezáltal amit hosszú évek óta
a legfontosabb feladatunknak tartunk. Egyéb beruházás a Gyakorló általános iskola csarnokának rekonstrukciós munkálata, mellyel az edzéseink minőségét
szeretnénk javítani. A tételes tervezet a csatolt dokumentumok között található. További dokumentációt a felújítással kapcsolatban szintén csatoltam szíves
felhasználásra.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projektünket a 2017/18 évadra terveztük. A projekt megvalósításának időtartama: 2017.07.01-2018.06.30. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2017.07.012018.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2017.07.01-2018.09.01. Bajnokságban való részvétel 2017.09.01-2018.06.30.

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 kosárlabda a világ egyik leggyakrabban űzött sportja. A hazai kosársport egyértelmű célja, hogy a „kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbbteremsportja
(játékosok és nézők száma alapján)”. Ennek megteremtéséhez a gyermekeket már az általános iskolában szeretnénk megszólítani, és dobóversenyeketrendezni. Az
utánpótlás neveléshez elengedhetetlen az önkormányzat hozzájárulása és hathatós támogatása is. A serdülő megmutatkozó tehetségeknek biztosítanikell a
megfelelő számú és minőségű edzéseken és versenyeken való részvétel lehetőségét és fejlődésüket szempontok szerint figyelemmel kell kísérni tapasztalt
szakemberek bevonásával. A minőségi utánpótlás-képzés feltétele a legkorszerűbb edzés- és orvosi eszközök rendelkezésre állása, illetve a közreműködő
szakemberek folyamatos képzése. Az edzői kör anyagi javadalmazásának fejlesztésével biztosíthatjuk a tervezhető jövőképet és ezzel a motiváltságot is. Fontos a
szabadidős kosárlabdázás népszerűsítése és szakmai támogatása. Kiemelt fontosságú a csapatsportág drog prevenciós szerepének valamint a sportolókkal
szembeni diszkrimináció mentesség biztosítása. Mit kell tennünk, hogy Baja továbbra is a kosárlabdázás városa legyen? - az utánpótlást biztosító bázis szélesítése a környező települések bevonása - új edzők és testnevelők munkába állítása - a szakmai színvonal emelése - a kosárlabda sportág népszerűsítése - egységes
szakmai terv alapján való működés - kosárlabda sportágválasztó szervezése - a meglévő korcsoportok magas szintű menedzselése - a sportágnak helyet adó termek
korszerűsítése, fejlesztése Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása. I. Eszközszükséglet: labdák, mezek, mini és mobil palánkok,
egyéb készségfejlesztő eszközök beszerzése. II. A kosárlabda sportág népszerűsítése. Részletesebben: - Baja város alapfokú intézményi egységeiben előkészítő
csoportok indítása. - A környező települések bevonása a programba: Csávoly, Dávod, Dusnok, Nagybaracska, Kecel, Érsekcsanád - Testnevelők és volt
kosárlabdázók, valamint jelenlegi idősebb játékosaink edzői képzése. - A sportág népszerűsítése érdekében bemutató mérkőzések szervezése a programba bevont
településeken. A média szorosabb bevonása /városi TV közvetítse az NB I. B-s mérkőzéseket./ - Egységes szakmai terv alapján való működés az MKOSZ program
és helyi sajátosságok figyelembe vételével. - Célunk, a kistérségben sportolni vágyó növendékek beintegrálása utánpótlás rendszerünkbe az elkövetkező években.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
ÚJ PÁLYÁN! Ismert tény, hogy a bajai kosárlabda sport szép múltra tekint vissza. A korábbi évtizedekben jellemző magas nézőszámot főként helyi és a
vonzáskörzetből származó sportolók vonzották. Baja város és kistérségi vonzáskörzetében élő családokban számtalan tehetséges gyermek kosárlabda sportágba
való bevonása a cél, így az újonnan belépők a városi kosárlabda életbe képesek új erőt, fejlődést hozni. A program által megvalósuló, elvárható körülmények
biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország
utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is
jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. A
program megvalósításnak kockázatát az jelenti, hogy a térségben több településről kell bevonni a játékosokat, ami utazással jár. Célunk, hogy a kistérségi
településeken „kihelyezett „ előkészítő csoportokat hozzunk létre, akiket később a városi Sugovica bajnokságba integráljunk be. A játékosok kötelezettségeinek
ellátása, ezen a színtereken történő teljesítése kiemelt feladat. Célunk, hogy a játékosokat képzésekkel, tréningekkel, megfelelő támogassuk ezen feladatok
megoldásában.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes

db

1

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Combo gépek (több
funkció)

db

1

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

szobakerékpár

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futópad

db

1

617 000 Ft

617 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

AGM Fekpad Sima

db

1

115 000 Ft

115 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

AGM Mellhez húzó pad

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

AGM Hiper nyújtó
vízszintes

db

1

110 000 Ft

110 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

AGM Húzó. - Toló.
Hasprés 2

db

1

145 000 Ft

145 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

AGM Scott Bicepszpad
álló

db

1

115 000 Ft

115 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

AGM Római szék

db

1

130 000 Ft

130 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

AGM Sissi Guggoló talp
60X80,

db

1

66 500 Ft

66 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Francia rúd termi Ø50
mm

db

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edző rúd Ø50 mm
Csapágyas

db

2

70 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Rugós szorítópár 50

pár

3

11 000 Ft

33 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Gumis tárcsa fogós
(Ø50mm)

kg

350

1 310 Ft

458 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Tárcsatartó Antenna

db

1

45 000 Ft

45 000 Ft
15 905 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Busz 8+1 személyes

Csapataink szállítása céljából elengedhetetlen szükségletű a busz, mint szállítása eszköz.

Combo gépek (több funkció)

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

szobakerékpár

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából szükséges a szobakerékpár beszerzése.

Futópad

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából szükséges a futópad beszerzése.

AGM Fekpad Sima

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

AGM Mellhez húzó pad

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

AGM Hiper nyújtó vízszintes

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

AGM Húzó. - Toló. Hasprés 2

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

AGM Scott Bicepszpad álló

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

AGM Római szék

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

AGM Sissi Guggoló talp 60X80,

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

Francia rúd termi Ø50 mm

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

Edző rúd Ø50 mm Csapágyas

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

Rugós szorítópár 50

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

Gumis tárcsa fogós (Ø50mm)

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

Tárcsatartó Antenna

Csapataink kondicionális felkészítése és folyamatos fejlesztése céljából beszerzendő eszköz.

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

11 031 149 Ft

113 723 Ft

227 446 Ft

11 372 318 Ft

4 873 851 Ft

16 132 446 Ft

16 246 169 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Csarnokfelújítás (Gyakorló Ált. Isk.)

2017-07-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2018-06-30

U.
f.

É.
k.

2018-06-30

Tervezett beruházási
érték (Ft)

14 400 000 Ft
14 400 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Csarnokfelújítás (Gyakorló Ált. Isk.)

Beruházás címe

6500
Baja
Bezerédj
15

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

719

állami

Indoklás

Az alábbi beruházás edzéslehetőségeink
komfortosabbá tételét irányozza elő következő
programunk kapcsán.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

9 987 334 Ft

102 962 Ft

205 924 Ft

10 296 220 Ft

4 412 666
Ft

14 605 924 Ft

14 708 886 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-11-08 09:51

9 / 29

be/SFP-09044/2017/MKOSZ
Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

50

0

3

Országos

U12

30

0

2

Országos

U14

30

0

2

Országos

U16

15

0

1

Országos

U18

10

0

1

Országos

U20

0

0

0

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

135

0

9
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Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Gyógyszer

db

100

8 000 Ft

800 000 Ft

Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

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

Indoklás

Gyógyszer

Csapataink egészsége érdekében szükségszerű a beszerzése.

Táplálék kiegészítő

Csapataink egészsége érdekében szükségszerű a beszerzése.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 000 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

15 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

20 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

45 000 000 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

A sportszerek, sporteszközök beszerzése elengedhetetlen feladat a nagyszámú utánpótlás játékosunk részére. Ezért szükséges, hogy
megfelelő minőségű és mennyiségű sportfelszerelés és sporteszköz álljon rendelkezésre játékosaink számára.

Személyszállítási
költségek

Játékosaink mérkőzésekre, tornákra, edzőtáborokba való eljutásához elengedhetetlenül szükséges, hogy megbízható személyszállítási
eszközöket vegyünk igénybe, illetve nagymértékben segíti munkánkat, ha minél több tornán, felkészülési mérkőzésen tudnak játékosaink
részt venni, ezzel is nagymértékben segítve szakmai fejlődésüket. Ezért indokolt a személyszállítási költségek maximális kihasználása.

Nevezési
költségek

Egyesületünk részére elengedhetetlen, hogy játékosainkat minél több sporteseményre tudjuk nevezni, ezáltal is segítve, hogy minél több
tapasztalatot szerezhessenek. Ezért a nevezési költségek biztosítása elengedhetetlen feltétele a folyamatos munkánknak.

Rendezési,
felkészítési,
képzési
költségek

Fő feladatunk egyike, hogy nagyszámú utánpótlás játékosunk részére megfelelő feltételeket biztosítsunk a felkészülésük, képzésük során.
Elengedhetetlenül szükséges, hogy a mérkőzések, sportesemények lebonyolításhoz jól képzett szakemberek álljanak a rendelkezésünkre,
segítsék munkánkat. Ezért szükséges, hogy minél több sporteseményt rendezzünk, valamint minél több felkészülési lehetőséget biztosítsunk
játékosaink részére.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

A munkánk elengedhetetlen feltétele, hogy nagyszámú utánpótlás játékosunk részére biztosítani tudjuk a megfelelő felkészülést, az
edzéseken, mérkőzéseken, tornákon, edzőtáborokban, sporteseményeken való aktív részvétellel. Ezért minden időszakban a legalkalmasabb
lehetőségeket kívánjuk biztosítani játékosaink részére a megfelelő sportlétesítmények, sportpályák bérlésével.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás és
étkezés költsége

A szállás, étkezés költsége, tekintettel a nagyszámú utánpótlás játékos állományunkra, jelentős kiadást jelent Egyesületünknek. Ezért
elengedhetetlen feltétel a maximális fizikai felkészüléshez, hogy játékosainknak, megfelelő étkezést és szállást biztosítsunk a felkészülés,
alapozás, edzőtáboroztatás során, illetve, hogy megfelelő módon tudjanak pihenni.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

Utánpótlás játékosaink számára elengedhetetlenül szükséges, hogy megfelelő szakemberek irányítsák, segítsék őket munkájukban,
mind a pályán, mind az edzéseken, a felkészülések során, a tornákon, a mérkőzéseik alkalmával. Magasan képzett szakmai, technikai
és egyéb szakemberek álljanak rendelkezésükre az egész évadban. Ezért elengedhetetlen Egyesületünk számára, hogy szakmailag
magasan kvalifikált szakemberek vegyenek részt utánpótlás játékosaink irányításában, felkészítésében, és minden egyéb feladat
ellátásában, mely játékosaink eredményes munkájához elengedhetetlenül szükséges.

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

40 375 128 Ft

416 238 Ft

832 477 Ft

41 623 844 Ft

4 624 872 Ft

45 832 477 Ft

46 248 715 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

500 000 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

500 000 Ft

Indoklás
Felnőtt csapatunk mérkőzéseinek játékvezetői, asztalszemélyzeti költéseit kívánjuk elszámolni jelen jogcímen.

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

448 613 Ft

4 625 Ft

9 250 Ft

462 487 Ft

51 387 Ft

509 250 Ft

513 875 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

227 446 Ft

227 446 Ft

113 723 Ft

341 169 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

205 924 Ft

205 924 Ft

102 962 Ft

308 886 Ft

Utánpótlás-nevelés

832 477 Ft

832 477 Ft

416 238 Ft

1 248 715 Ft

Versenyeztetés

9 250 Ft

9 250 Ft

4 625 Ft

13 875 Ft

Összesen

1 275 097 Ft

1 912 646 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Versenyeztetés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Baja, 2017. 11. 08.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Nagypál Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;
18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Baja, 2017. 11. 08.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Nagypál Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Bajai Női Kosárlabda Klub (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Bajai Női Kosárlabda Klub (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Baja, 2017. 11. 08.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
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érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Nagypál Gábor (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.

Baja, 2017. 11. 08.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

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.
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: Baja, 2017. 11. 08.

2017-11-08 09:51

Nagypál Gábor
elnök
Bajai Női Kosárlabda Klub
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 15:44:01
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 09:45:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 09:45:36
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:41:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 22:01:06
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 22:01:48
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 22:02:03
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 27
Utolsó feltöltés:
2017-10-24 14:07:04
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 20:47:45
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 20:45:58
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:02:07
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-03 14:34:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 20:46:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-19 15:26:34
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:02:46
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-03 14:35:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-03 14:35:19
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 20:47:24
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 20:47:21

Kelt: Baja, 2017. 11. 08.

2017-11-08 09:51
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

8

9

13%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

8

8

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

0

0

0

0%

fő

10

12

20%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

15

18

20%

U15

fő

30

32

7%

U12

30

32

7%

U11

50

55

10%

U14

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

21 018 483 Ft

216 685 Ft

433 370 Ft

21 668 539 Ft

9 286 517 Ft

30 738 370 Ft

30 955 055 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11 031 149 Ft

113 723 Ft

227 446 Ft

11 372 318 Ft

4 873 851 Ft

16 132 446 Ft

16 246 169 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

9 987 334 Ft

102 962 Ft

205 924 Ft

10 296 220 Ft

4 412 666 Ft

14 605 924 Ft

14 708 886 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

40 375 128 Ft

416 238 Ft

832 477 Ft

41 623 844 Ft

4 624 872 Ft

45 832 477 Ft

46 248 715 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

448 613 Ft

4 625 Ft

9 250 Ft

462 487 Ft

51 387 Ft

509 250 Ft

513 875 Ft

Összesen

61 842 224 Ft

637 549 Ft

1 275 097 Ft

63 754 870 Ft

13 962 776 Ft

77 080 097 Ft

77 717 646 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (52 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
0944_afa_1493409666.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-28 22:01:06) 952bf6f9f3437f13357204bf4405440a4efa5e18509b4a7e333300ef0e3fd168
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)
bnkkalairas_1492587919.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2017-04-19 09:45:19) d02cbfe9b4293c0e733fb0bf3a7d259c9434f0459fc0522ec86c7e3f017b8d38
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
lap_1493405241.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-28 20:47:21) d854d96f6a27d4ad44356057fbde1e4dc0952a314e1b8880f688cff1cb4b1f21
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
lap_1493405255.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-28 20:47:35) d854d96f6a27d4ad44356057fbde1e4dc0952a314e1b8880f688cff1cb4b1f21
tamogatasiszandeknyiltkozat_1507034116.pdf (Kér. kieg. szerk., 271 Kb, 2017-10-03 14:35:16)
e2c7c767a926a54c57e74cba1810f06c69b07fd7e8207ac0cce7eb1f7fbbc113
szandeknyilatkozat_09044_1493464313.pdf (Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2017-04-29 13:11:53)
2d39ee8401f0d49092ad31d77cc03f7c85227efba717e70e231ec4f3e63a6d04
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
lap_1493405244.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-28 20:47:24) d854d96f6a27d4ad44356057fbde1e4dc0952a314e1b8880f688cff1cb4b1f21
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
lap_1493405247.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-28 20:47:27) d854d96f6a27d4ad44356057fbde1e4dc0952a314e1b8880f688cff1cb4b1f21
fenntartasinyilatkozat_1507034095.pdf (Kér. kieg. szerk., 189 Kb, 2017-10-03 14:34:55)
e2e6f3e171f2318809d2936491db972eb417a94a183d8ad01c27998531abb382
tamogatasiszandeknyiltkozat_1507034119.pdf (Kér. kieg. szerk., 271 Kb, 2017-10-03 14:35:19)
e2c7c767a926a54c57e74cba1810f06c69b07fd7e8207ac0cce7eb1f7fbbc113
Egyéb dokumentumok
ajanlat_sportker_2017.10.03_1507815842.pdf (Kér. kieg. szerk., 471 Kb, 2017-10-12 15:44:02)
52cdc664091c52fa391a0719348db7a8605b09386b423dda143a0ac83bc2dbd5
ajanlat_sportker_2017_10_03_1507815842.pdf (Kér. kieg. szerk., 352 Kb, 2017-10-12 15:44:02)
9343080fc0a77d92b8dca288abbc5ea02b3b4057694f8a5fb6184bb72261ea01
visszautalas1_1507815854.pdf (Kér. kieg. szerk., 789 Kb, 2017-10-12 15:44:14) 2cad7f934480891d27a3a8f32893f47cb70ed4cb87e6a7d0425d80dc20460712
visszautalas2_1507815855.pdf (Kér. kieg. szerk., 864 Kb, 2017-10-12 15:44:15) 98dfee0cafaa9507d37208bce8547b07b4475daab9fc2bd42e2ef16558de3ee7
tamogatasiszandeknyiltkozat_1507125019.pdf (Kér. kieg. szerk., 271 Kb, 2017-10-04 15:50:19)
e2c7c767a926a54c57e74cba1810f06c69b07fd7e8207ac0cce7eb1f7fbbc113
fenntartasinyilatkozat_1507125019.pdf (Kér. kieg. szerk., 189 Kb, 2017-10-04 15:50:19)
e2e6f3e171f2318809d2936491db972eb417a94a183d8ad01c27998531abb382
hozzajarulo_1507125019.pdf (Kér. kieg. szerk., 165 Kb, 2017-10-04 15:50:19) 2a3791750fe7dd31737381a68457c10b9fc656d0d48e343e6c1847961f1daef4
nagypalgabortrafic2017.10.03_1507125020.pdf (Kér. kieg. szerk., 216 Kb, 2017-10-04 15:50:20)
1823639e97b295d51e9ba7c9d950814a110b0677aef53c8e0118141daa92d250
arajanlat__bnkk_1018_1508499927.pdf (Kér. kieg. szerk., 65 Kb, 2017-10-20 13:45:27)
c644f2d887acdf5276d08e14dd5007891da84b51d69a93261d12fad7d4b917f8
arajanlat_bnkk_bicepszpadallo_1508499927.pdf (Kér. kieg. szerk., 61 Kb, 2017-10-20 13:45:27)
208a6536172829d9f9baf65692a2219afbba7d841cf757e66032661fecf85fd9
arajanlat_bnkk_edzokerekpar_1508499927.pdf (Kér. kieg. szerk., 75 Kb, 2017-10-20 13:45:27)
2609743abc68802f922113b5b8801717054fdf765e6976b2bd38ddbc9a97a5d1
arajanlat_bnkk_edzorud_1508499927.pdf (Kér. kieg. szerk., 62 Kb, 2017-10-20 13:45:27)
94ba299563f6a7aa79f4db7c8664bb169f76ceef03409e89c71d5aa9f1a8d323
arajanlat_bnkk_fekpad_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 62 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
3a27727bc7fd61084e635aa8e7ff5045f18aaeccb4e1e608d7d224e7826bf241
arajanlat_bnkk_franciarudtermi_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 60 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
13f3f62fd7f175f9ca22b314a5bd1dfdade189fd36d9c7811ef16cded0c30ca9
arajanlat_bnkk_futopad_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 59 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
956b93421136bbfa36c46b87735f8f08e88ac31f67acff2d9dde0d52f55dfce5
arajanlat_bnkk_gumistarcsa_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 76 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
69708f550a49b7dcf1776873f1a3f422a6a0403959bcebf90355b5e958176dcd
arajanlat_bnkk_hipernyujto_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 63 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
5c06ea464d0bb2b719c969e2bfc763793c1108ee3a5783ecb4386606112b9c01
arajanlat_bnkk_huzo-tolohaspres_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 72 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
65f4a050b0c62c1fc33f976dd8cfc6b17870b808a7501c407d416be55b6c74c8
arajanlat_bnkk_master_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 64 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
04da074e3e7a2bf6bd4e1c1274987b05584d99209e67e3de7d0c65da6cb58648
arajanlat_bnkk_mellhezhuzopad_1508499928.pdf (Kér. kieg. szerk., 58 Kb, 2017-10-20 13:45:28)
4acb3b2609b4fbbc9097f2802e897d6deb275b4b04b96bf2273c481f08478a14
arajanlat_bnkk_romaiszek_1508499929.pdf (Kér. kieg. szerk., 62 Kb, 2017-10-20 13:45:29)
8eaad25ef4e4392d7593fc3dc393047d9b3042b8901790a5be195b952f70a55a
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arajanlat_bnkk_rugosszoritopar_1508499929.pdf (Kér. kieg. szerk., 72 Kb, 2017-10-20 13:45:29)
6d7fd3707cebc523d81f8fea81e4ca422ccfd9bd49467bce4a0c717bc4e2a1fb
arajanlat_bnkk_sissiguggolotalp_1508499929.pdf (Kér. kieg. szerk., 61 Kb, 2017-10-20 13:45:29)
78ae9a7673a7b2d033e55071c65789f8b78c83a1a3c981d474f2b41b96c66dd7
arajanlat_bnkk_szallitasiktg_1508499929.pdf (Kér. kieg. szerk., 57 Kb, 2017-10-20 13:45:29)
4b3db58fa112cc02763359b7c7531efd30fec3b8c437b4ed1c45e0abe1b21f30
arajanlat_bnkk_tarcsatartoantenna_1508499929.pdf (Kér. kieg. szerk., 75 Kb, 2017-10-20 13:45:29)
9eedcc114e642354ee6068e83ce897b35260799c804c534487d0f539f070efda
ajanlat_14_4_m_1508499978.pdf (Kér. kieg. szerk., 114 Kb, 2017-10-20 13:46:18) f58e2db3762fa6bb035ecc7c0f7807e801fcb616f43abdc97e0d23fc44d887d8
berletiszerzodes_1508846824.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-24 14:07:04) a8e5dcb04f6ebf02f8389c6b4192aee76bf8d83cd16e053852b6f2eb17b22ac2
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_0944_1493409699.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-28 22:01:39) 8b45d75a2c10152d337199d07b6577735aac4a164b45b0f835d605466c45e486
emi_0944_2_1493409708.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-28 22:01:48) 06f40dc2f99478515c4ab640859a78a00d6a6110171cc3fb02fe63fea516f819
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1493127841.pdf (Szerkesztés alatt, 409 Kb, 2017-04-25 15:44:01) 181dc80db60b40d37db32350c35e424a38c6a2e92b55e52059bea098eb530de4
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kozigdij_45000_1493376093.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2017-04-28 12:41:33) 16d83d759ef242775bbbdf11e8aa45407a0436f5f3a5d36a9653c3ecc69481f3
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
bajainoikosarlabdaklub_koztartme_1492587936.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2017-04-19 09:45:36)
2188ae4ccc882da24be0ab09f75bfd7f95a53eaa3748637dc8d964495f7d9f91
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat_2_0944_1493409723.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-28 22:02:03) 8fe459183f3b21fbbb1dae27ac145561b73471c1f83feb9f14efca8cc66a8b87
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
mnvhozzajarulasgyakorlo_1493405183.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2017-04-28 20:46:23)
5320e3ab850d237d7318379fa73acf50f4aadf1c11b362caec1b052cee01a364
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
fenntartasinyilatkozat_1507034081.pdf (Kér. kieg. szerk., 189 Kb, 2017-10-03 14:34:41)
e2e6f3e171f2318809d2936491db972eb417a94a183d8ad01c27998531abb382
nemepitesiengedelyhatarozat_1493457044.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-29 11:10:44)
a9d76260ac0b14e996d62ec0001a1ed7610b8c5aaae1acef838c76b693c90630
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
mnvhozzajarulasgyakorlo_1493405158.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2017-04-28 20:45:58)
5320e3ab850d237d7318379fa73acf50f4aadf1c11b362caec1b052cee01a364
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1493197327.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-26 11:02:07) 83fd91c285cc059ca1a2a1bcd2f3b60113dac5b50482b9014cfb135fc802ad9a
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
lap_1493405265.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-28 20:47:45) d854d96f6a27d4ad44356057fbde1e4dc0952a314e1b8880f688cff1cb4b1f21
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
otvosjozsefiskolafeluji_1493197360.xlsx (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-04-26 11:02:40)
7a198fce0258adb63b7f0ff96e9241611774d88ecc5d89e831ddb3ec47a8a02d
ajanlat_14_4_m_1508419594.pdf (Kér. kieg. szerk., 114 Kb, 2017-10-19 15:26:34) f58e2db3762fa6bb035ecc7c0f7807e801fcb616f43abdc97e0d23fc44d887d8
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
otvosjozsefiskolafeluji_1493197366.xlsx (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-04-26 11:02:46)
7a198fce0258adb63b7f0ff96e9241611774d88ecc5d89e831ddb3ec47a8a02d
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