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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

LŐVÉR-SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

LŐVÉR-SPORT 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:
Hivatásos sportszervezet
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

Gazdálkodási formakód

113

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

12868988-2-08

Bankszámlaszám

63200157-11094779-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9026

Város

Győr

Közterület neve

Egyetem

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9026

Város

Győr

Közterület neve

Egyetem

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 96 613 732

Fax

+36 96 613 732

Honlap

www.gyorikosar.hu

E-mail cím

tao@gyorikosar.hu

E-mail cím

tao@gyorikosar.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Béki Gábor Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 929 58 72
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Komjáthy-Hartyándi Ádám

+36 30 212 59 46

E-mail cím
tao@gyorikosar.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Egyetemi csarnok

Létesítmény tulajdonosa
Széchenyi Egyetem

Létesítmény üzemeltetője
Széchenyi Egyetem

Átlagos heti használat (óra)
35

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2002-08-22
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2002-08-22

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nr

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2017-12-14 15:11

2 / 32

be/SFPHP01-09237/2017/MKOSZ
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

25 MFt

25 MFt

25 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

47 MFt

56 MFt

10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

45,5 MFt

286,25 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

72 MFt

126,5 MFt

321,25 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

22 MFt

41,2 MFt

48,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

6 MFt

7,5 MFt

8,2 MFt

Anyagköltség

2,5 MFt

4,5 MFt

4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

41,5 MFt

59,7 MFt

65,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

13,6 MFt

195,55 MFt

Összesen

72 MFt

126,5 MFt

321,25 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

6 MFt

7,5 MFt

8,2 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

21 250 378 Ft

425 008 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

114 787 344 Ft

2 295 747 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

55 839 801 Ft

1 116 796 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft

0 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)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A győri női professzionális kosárlabda megjelenését követően – egy klub életében és fejlődéstörténetében szinte egyedülálló módon – nagyon rövid idő alatt felért a
csúcsra. Megszerezte a klub- és a győri kosárlabdasport történetének első bajnoki aranyérmét. A csapat, melynek játékoskerete a magasabb célok elérése
érdekében évről-évre átalakult, jelenleg CMB Cargo Uni Győr néven szerepel a női bajnoksságban és az Euroligában. A 2016/2017-es bajnoki idényben
eredményesen szerepel a csapat – azonban a bajnokság végjátéka (Play-off) még előttünk áll. Kiemelkedő fontosságú mindemellett – hogy a 2015/2016-os idényben
elért bajnoki 2. helyezésnek köszönhetően – a csapat ismét szereplője lehetett a női kosárlabda legmagasabb szintű európai versenysorozatának, és a FIBA
Europaleague Women csoportkörében szerepelhetett. Ennek keretében 7 hazai és 7 idegenbeli mérkőzést is játszottunk, Győrbe hozva ezeken a mérkőzéseken a
női kosárlabda világelitjébe tartozó csapatokat és játékosokat. A csapat töretlen fejlődését mutatja, hogy egyre nagyobb szerepet kapott a médiában, ugyanis a hazai
és helyi televíziós társaágok élőben közvetítette a hazai és néhány Europa-kupa csoportmérkőzést is. CMB Cargo UNI Győr felnőtt női kosárlabdacsapatának
eredményei • 2010/2011. Magyar Kupa, bronzérem; • 2011/2012. Magyar Bajnok; • 2011/2012. Magyar Kupa, ezüstérem; • 2012/2013. Magyar Bajnokság,
ezüstérem; • 2012/2013. Magyar Kupa, ezüstérem; • 2014/2015. Magyar Bajnokság, bronzérem; • 2015/2016. Magyar Bajnokság, ezüstérem; • 2016/2017. Magyar
Kupa, bronzérem; • 2006 óta folyamatos, eredményes részvétel nemzetközi versenyeken – ide értve a Bajnokok Ligájának megfelelő Euroligát és az Európa Kupát is.
A csapatot 8 játékos képviseli a válogatottakban. A győri női kosárlabda sport népszerűsítése mellett hangsúlyos célkitűzésként jelenik meg, hogy a csapatban minél
több helyi nevelésű játékos jusson szerephez – ezzel is öregbítve Győr város hazai és nemzetközi hírnevét. A bajnoki rájátszás idejére elértük, hogy a
mérkőzéseknek jelenleg helyt adó (érelt, nem saját tulajdonú) Egyetemi Csarnokban rendezett mérkőzéseket közel telt ház előtt játszotta a csapat. Ezt a nézőszámot
azonban sokkal nehezebb megtartani, mint megszerezni. Ehhez kifogástalan, minőségi szolgáltatás nyújtására van szükség, ami egyrészről további forrás bevonását
igényeli, ugyanakkor a munka nem elképzelhető magas szívonalú humánerőforrás rendelkezésre állása nélkül – ami rendelkezésre áll.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen kérelem részeként, az ingatlan beruházás keretében Győrött és Mosonmagyaróváron tervezi megvalósítani a Lővér-Sport Kft. azt az ingatlanfejlesztést,
melynek eredményeként a szabadtéri kosárlabdázás eszköz-szükségeltét teremti meg - növelve ezáltal a kültéri kosárlabda pályák, valamint az ún. ’’kosárligetek’’
számát. A fejlesztés során a Lővér-Sport Kft. stratégiai partnere az MKOSZ. A kültéri kosárlabda pályák sajátossága, hogy több generáció együtt sportolását teszi
lehetővé a pályával és az aköré kialakított tér segítségével - ez a tanulási mód pedig különösen fontos célkitűzésként jelenik meg a kosárlabdasport népszerűsítése
és társadalomban történő elfogadottságának való növelése, valamint az utánpótlásnevelés szempontjából is. Mindezek mellett fontos célkitűzésként jelenik meg, hogy
a CMB CARGO UNI GYŐR csapatának otthont adó Egyetemi Csarnokban (a jelenlegi bérelt ingatlanban) történő tárgyi eszköz beruházás, mely az élsportolók
felkészülését és bajnokságokban történő szerepvállalását támogatja.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt a 2017/2018-as teljes időszakot lefedi - szakaszos, egymásra épülő teljesítéssel. Ezen belül az egyes jogcímekhez kapcsolható időpontok: A személyi
jellegű kifizetések időtartama: 2017. július 01-től – 2018. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2017. szeptember - 2018. június 30. Tárgyi
eszköz beruházás (ingatlan): 2017. július 01-től – 2018. június 30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Lővér-Sport Kft. a létrehozása óta folyamatos fejlődést mutat, az együttműködés a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével folyamatos. A 2011/2012-es
szezon óta az általa működtetett CMB CARGO UNI Győr csapatának fejlesztése a TAO támogatás segítségével megvalósuló sportfejlesztési programoknak
folyamatos tárgya és célja – ennek az eredményes munkának is köszönhető a szakmai- és infrastrukturális fejlődés, melynek köszönhetően az utánpótlás képzés
jelenleg Akadémiai keretek között zajlik. Az infrastrukturális fejlesztés összhangban áll a klub sportszakmai és képzési koncepciójával, továbbá az a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségével együttműködésben realizálódik. A teremsportok szakszövetségei – így a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is –
egyre inkább szabályozzák a minőségi, professzionális szintű sportolás feltételrendszerét. Iránymutatást adnak többek között a létesítmények felszereltségére, a
teremburkolatra, a kiszolgáló helyiségekre és a befogadó kapacitásra vonatkozóan is. Mindezeket az elvárásokat tovább szigorít(hat)ja a CMB CARGO UNI Győr
nemzetközi szerepvállalása is, ahol a FIBA előírások alkalmazása kötelező érvényűek. A tervezés a sportszakmai szempontok érvényesítése mellett a fenti előírások
figyelembe vételével történt. Az előző évhez hasonlóan kívánjuk csapatunkat versenyeztetni. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a nemzetközi megmérettetéseken is
eredményesen szerepeljünk. Mivel már van stabil – bár nem saját tulajdonú – otthona a csapatnak az egyetem kosárlabda edzőcsarnokában, ezért a tárgyi feltételek
javítása elengedhetetlen paraméter lesz. A Lővér-Sport Kft. humánerőforrásának bővítése a megnőtt feladatok ismeretében folyamatos feladatként jelenik meg.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Lővér-Sport Kft. elkötelezett annak érdekében, hogy Győr városában olyan színvonalas sportszakmai- és látvány-csapatsport programot valósítson meg, melynek
eredményeként a kosárlabda sport is a méltán ismert és elismert sportágak között kerül említésre. Célkitűzésként jelenik meg, hogy a professzionális körülmények
létrehozásával színvonalas mérkőzéseket biztosítson a sportszervezet a szurkolók, nézők, érdeklődők számára. Célunk egy olyan szurkolói bázist „kinevelése”, mely
a kosárlabda-sport szeretete mellett a szakmai, ún. lexikális tudásra is hangsúlyt fektet. A kosárlabda sport népszerűsítésének, a társadalomban történő
elfogadottságának növelésének egyik eszköze, ha minél nagyobb számú látogató befogadására alkalmas létesítményben történik a versenyeztetés (és az azt
megelőző felkészítés). Ennek érdekében a Lővér-Sport Kft. megteremtette annak lehetőségét, hogy az edzések, egyes felkészülési mérkőzések térítésmentesen
megtekinthetők legyenek - ezáltal törekszik arra, hogy vonzóvá tegye a kosárlabda sportot a helyi közösség számára korosztály számára. Klubunk sikere hozzásegíti
városunkat a színesebb sportélethez. A CMB CARGO UNI Győr Euroligában való szerepvállalásának eredményeként, a Győrben megrendezésre kerülő nemzetközi
tornák segítségével növelhető a turisták látogatottságának száma, ugyanez előnyösen jelenik meg az ágazat gazdasági szereplőinek vonatkozásában is
(kereskedelem, vendéglátás, turizmusra épülő szolgáltatások stb.) Az Egyetemi Csarnok remek megközelíthetősége biztosítja az egyetemistáknak,
(kosárlabda)sportot kedvelőknek a mérkőzéseink kényelmes megtekintését, így remek szabadidős elfoglaltságot biztosít a sportágat szeretőknek. A sportszakmai
elvárásokon túlmenően a helyi értékekre való építkezés, annak erősítése kiemelt célként jelenik meg, hiszen minden ilyen jellegű fejlesztés csak és kizárólag a helyi
erőforrásokra támaszkodva, azzal együttműködve lehet sikeres hosszú távon. Az integrált megközelítésű sportfejlesztési program megvalósításával várhatóan
növekedni fog a települési és kistérségi versenyérték az érintettek körében.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettség

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

sportigazgató

Felsőfokú

Általános

160

12

380 700 Ft

80 603 Ft

5 535 636 Ft

vezetőedző

Felsőf.
sportszake.

Általános

160

10

380 700 Ft

80 603 Ft

4 613 030 Ft

edző

Középfokú

Általános

160

10

263 500 Ft

57 163 Ft

3 206 630 Ft

masszőr, gyúró

Középfokú

Általános

160

12

263 500 Ft

57 163 Ft

3 847 956 Ft

technikai vezető

Középfokú

Általános

40

12

51 125 Ft

10 225 Ft

736 200 Ft

klubmanager

Középfokú

Általános

160

12

830 000 Ft

170 463 Ft

12 005 556 Ft

sportmunkatárs

Középfokú

Általános

160

12

263 500 Ft

57 163 Ft

3 847 956 Ft

erőnléti edző

Középfokú

Általános

80

10

263 500 Ft

57 163 Ft

3 206 630 Ft

edző

Középfokú

Általános

160

10

263 500 Ft

57 163 Ft

3 206 630 Ft

sportmunkatárs

Középfokú

Általános

80

9

59 100 Ft

11 800 Ft

638 100 Ft

sportmunkatárs

Középfokú

Általános

80

12

70 350 Ft

14 560 Ft

1 018 920 Ft

1400

121

3 089 475 Ft

654 069 Ft

41 863 244 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

sportigazgató

A Sportszervezet napi működési feladatainak ellátása, a sport és a gazdasági helyzetek folyamatos szervezése, koordinálása felügyelete. A
sportolókkal való kapcsolattartás és szerződéseik előkészítése. A nevezés lebonyolítása. A csapat képviselete.

vezetőedző

Mint képzett Sportszakembert (vezetőedző) a női győri kosárlabda szakosztályának legmagasabb osztályában szereplő NBI/A csapat a
2017/2018-as bajnoki idényre, a nemzeti bajnokságban, valamint a belföldi és külföldi (nemzetközi) kupákban/bajnokságokban szereplő
csapatának szakmai irányítására és koordinálására. Az edző fő feladataiként felméri a sportolók állóképességét, tehetségét, technikai tudását,
edzési tervet dolgoz ki számukra, vezeti az edzéseiket, felkészíti őket a versenyekre, értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott
teljesítményüket.

edző

Az edző fő feladataiként a vezetőedző melletti feladatok ellátása, a csapat mérkőzésein és felkészülése alatt a vezetőedző és a vezetőség
meghatározása alapján.

masszőr, gyúró

A csapat mellett a felkészüléstől a szezon zárásáig folyamatosan a Sportolók sportmasszása, sérüléseik helyi diagnosztikája, azok orvosi
ellátásának és felügyeletének megszervezése. A csapat teljes mozgásszervi és fizikai ellátása a hazai és nemzetközi mérkőzések alatt.

technikai
vezető

A csapat és a stáb tagjainak technikai kiszolgálása, kapcsolattartás a játékokkal, sportorvosi, versenyeztetési és játékengedélyek beszerzése.
Az ügyvezető irányítása és a szakmai stáb irányelvei alapján a csapat mérkőzéseinek, utazásainak, edzéseinek és mindennapjainak
szervezése és koordinálása.

klubmanager

A Klub menedzselése, marketing folyamatok szervezése, koordinálása, a Klub részére potenciális támogatók, szponzorok felkutatása, a
Játékosok részére reklámlehetőségek, megjelenési lehetőségek szervezése.

sportmunkatárs

Feladata a mérkőzések folyamatos szervezése, a csapat részére a megfelelő felkészülési mérkőzések, a tornák programjának egyeztetése a
szakmai stáb irányítás alapján. Ezen kívül a csapat edzéseinek helyszíneinek koordinálása.

erőnléti edző

Az edző fő feladataiként a vezetőedző melletti feladatok ellátása, a csapat mérkőzésein és felkészülése alatt a vezetőedző és a vezetőség
meghatározása alapján.

edző

Az edző fő feladataiként a vezetőedző melletti feladatok ellátása, a csapat mérkőzésein és felkészülése alatt a vezetőedző és a vezetőség
meghatározása alapján.

sportmunkatárs

Feladata a mérkőzések folyamatos szervezése, a csapat részére a megfelelő felkészülési mérkőzések, a tornák programjának egyeztetése a
szakmai stáb irányítás alapján. Ezen kívül a csapat edzéseinek helyszíneinek koordinálása.

sportmunkatárs

Feladata a mérkőzések folyamatos szervezése, a csapat részére a megfelelő felkészülési mérkőzések, a tornák programjának egyeztetése a
szakmai stáb irányítás alapján. Ezen kívül a csapat edzéseinek helyszíneinek koordinálása.

2017-12-14 15:11
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2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

20 612 866 Ft

212 504 Ft

425 008 Ft

21 250 378 Ft

2017-12-14 15:11

Önrész (Ft)
21 250 378 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

42 288 252 Ft

42 500 756 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)

Honlapfejlesztés

Honlapfejlesztés

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

6

20 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bemelegítő mez
(verseny)

db

13

12 000 Ft

156 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edző vagy bemelegítő
póló

db

13

6 000 Ft

78 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Gurulós sporttáska

db

6

25 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Hátizsák

db

7

8 000 Ft

56 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kifordítható jelzőtrikó

db

13

4 000 Ft

52 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda
mez/nadrág garn.

szett

13

22 000 Ft

286 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kulacs

db

13

2 000 Ft

26 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Törölköző

db

13

5 000 Ft

65 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

db

13

30 000 Ft

390 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

13

9 000 Ft

117 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Jégzselé

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bokarögzítő

pár

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Functional Training
Board

db

4

45 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Lateral Pro Trainer

db

15

40 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kettlebell

db

12

25 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Dynair párna

db

15

20 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sportgát

db

12

3 000 Ft

36 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED fal

db

1

81 026 000 Ft

81 026 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Multimédiás LED-es
kijelző

db

1

63 487 300 Ft

63 487 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db

6

250 000 Ft

1 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda adogató
gép

db

1

5 800 000 Ft

5 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda védekező,
lepattanó gép

db

1

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Fényképezőgép

db

1

130 000 Ft

130 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárállvány, fali
oldalra hajtható, palánk
nélkül

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Plexi palánk (180x105)

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

2017-12-14 15:11
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2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Háló

db

2

4 000 Ft

8 000 Ft
160 538 300 Ft

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

Indoklás

Honlapfejlesztés

A hazai és nemzetközi színtéren is szerepet vállaló CMB CARGO UNI Győr női kosárlabda csapatával kapcsolatos, a széles körű
tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával összefüggő feladataok ellátásához szorosan kapcsolódik a megfelelő, dinamikus honlap
rendelkezésre állása. A jelenlegi honlap már nem képes kiszolgálni a felmerülő igényeket, így a fejlesztés során mind az egységes arculati
szempontok, mind a sport-szakmai szempontok figyelembe vétele megtörténik oly módon, hogy a csapat iránt érdeklődők számára is
megfelelő mennyiségű és minőségű információ álljon rendelkezésre az online felületen.

Táblagép

Tekintettel arra, hogy a csapat mindennapjaival összefüggő feladatellátás nem feltétlenül irodai munkát jelent, így a táblagép használata a
sportszakmai munka során egyre inkább elengedhetetlenné válik. Különösen hangsúlyosan jelenik meg ez a nem hazai mérkőzéseken (ide
értve az utazást is). A költségelem tervezése a Benchmarkban megfogalmazottak mentén történt.

Kabát

A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára elengedhetetlenül fontos a kiváló minőségű, egységes
arculati képet biztosító sportfelszerelés rendelkezésre állása - mely teljes szezonban kiszolgálja a sportolókat.

Bemelegítő mez
(verseny)

A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára elengedhetetlenül fontos a kiváló minőségű, egységes
arculati képet biztosító sportfelszerelés rendelkezésre állása - mely teljes szezonban kiszolgálja a sportolókat.

Edző vagy
bemelegítő póló

A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára elengedhetetlenül fontos a kiváló minőségű, egységes
arculati képet biztosító sportfelszerelés rendelkezésre állása - mely teljes szezonban kiszolgálja a sportolókat.

Gurulós
sporttáska

A gurulós sporttáska használata a felkészülési időszakban és a bajnokság(ok)ban is szükségeskiegészítőként jelenik meg. A funkcionális
szerepe mellett hozzájárul az egységes csapatkép kialakításához is. A költségelem a Benchmarkban megfogalmazottak figyelembe vételével
történt.

Hátizsák

A hátizsák használata a felkészülési időszakban és a bajnokság(ok)ban is szükségeskiegészítőként jelenik meg. A funkcionális szerepe mellett
hozzájárul az egységes csapatkép kialakításához is. A költségelem a Benchmarkban megfogalmazottak figyelembe vételével történt.

Kifordítható
jelzőtrikó

A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára elengedhetetlenül fontos a kiváló minőségű, egységes
arculati képet biztosító sportfelszerelés rendelkezésre állása - mely teljes szezonban kiszolgálja a sportolókat.

Kosárlabda
mez/nadrág
garn.

A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára elengedhetetlenül fontos a kiváló minőségű, egységes
arculati képet biztosító sportfelszerelés rendelkezésre állása - mely teljes szezonban kiszolgálja a sportolókat.

Kulacs

A kulacs használata a felkészülési időszakban és a bajnokság(ok)ban is szükségeskiegészítőként jelenik meg. A funkcionális szerepe mellett
hozzájárul az egységes csapatkép kialakításához is. A költségelem a Benchmarkban megfogalmazottak figyelembe vételével történt.

Törölköző

A törölköző használata a felkészülési időszakban és a bajnokság(ok)ban is szükségeskiegészítőként jelenik meg. A funkcionális szerepe
mellett hozzájárul az egységes csapatkép kialakításához is. A költségelem a Benchmarkban megfogalmazottak figyelembe vételével történt.

Utazó melegítő

A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára elengedhetetlenül fontos a kiváló minőségű, egységes
arculati képet biztosító sportfelszerelés rendelkezésre állása - mely teljes szezonban kiszolgálja a sportolókat.

Utazó póló

A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára elengedhetetlenül fontos a kiváló minőségű, egységes
arculati képet biztosító sportfelszerelés rendelkezésre állása - mely teljes szezonban kiszolgálja a sportolókat.

Jégzselé

A jégzselé használata a sporttevékenységek végzése során - a nagy mértékű igénybevétel mellett - elengedhetetlenül szükséges.

Bokarögzítő

A bokarögzítők beszerzése sportbalesetek megelőzése, valamint rehabilitációs célból történik - a költségsor tervezése a benchmarkban
foglaltak figyelembe vételével történt.

Functional
Training Board

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Lateral Pro
Trainer

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Kettlebell

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

2017-12-14 15:11
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Dynair párna

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Sportgát

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

LED fal

EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A hazai és nemzetközi kosárlabdasport élmezőnyében szerepet vállaló csapat számára a reklámfelületek
megjelenítése. A fejlesztés nem elképzelhető a TAO támogatás igénybe vétele nélkül, így hangsúlyos elemként jelenik meg, hogy a
szponzorok számára kiváló színvonalú megjelenési felületet biztosítsunk. Nemzetközi sportesemények során a LEDfal rendelkezésre állása
mellett a létesítmény alkalmassá válik a FIBA előírásoknak megfelelő rendezvényeknek. A LEDfal egyaránt eszköze a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításának is.

Multimédiás
LED-es kijelző

EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A hazai rendezésű és a Nemzetközi sportesemények során az interakítv kijelző rendelkezésre állása
mellett a létesítmény alkalmassá válik a FIBA előírásoknak megfelelő rendezvényeknek. Az interakítv kijelző egyaránt eszköze a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításának is.

Szobakerékpár/
spinning
kerékpár

Szobakerékpár kerül beszerzésre. A csapat napi testmozgását, felkészülését és az esetleges rehabilitációk minél aktívabb megvalósulását
segíti elő. Szükséges darabszám a hat kerékpár mivel így a csapat az erőnléti felkészülés alatt folyamatos cserékkel két turnusban meg tudja
oldani a programot.

Kosárlabda
adogató gép

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Kosárlabda
védekező,
lepattanó gép

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Fényképezőgép

A mérkőzések és a felkészülések alatti fényképek készítése a kötelező jelentésekhez, elemzésekhez.

Kosárállvány,
fali oldalra
hajtható, palánk
nélkül

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Plexi palánk
(180x105)

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Verseny
kosárgyűrű,
rugós FIBA
szabvány

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

Háló

Az eszköz használata az edések során folyamatos, hiszen a játékosok folyamatos erőnléti felkészítése elengedhetetlenül fontos az
eredményes szerepvállaláshoz, a hazai és a nemzetközi élmezőnyben való megmérettetéshez.

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)

111 343 724 Ft

1 147 873 Ft

2 295 747 Ft

114 787 344 Ft

2017-12-14 15:11

Önrész (Ft)
49 194 576 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

162 834 047 Ft

163 981 920 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

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)

TEF

Térelválasztó függöny

2018-01-01

2018-06-30

2018-06-30

21 350 000 Ft

TEF

Pannon Score PS-MS256M komplett
eredményjelző rendszer

2018-01-01

2018-06-30

2018-06-30

1 203 960 Ft

TEF

Pannon Score PS-MultiMobil 110M mobil
eredményjelző rendszer

2018-01-01

2018-06-30

2018-06-30

7 031 990 Ft

TEF

Mobil lelátó

2018-01-01

2018-06-30

2018-06-30

48 510 000 Ft

78 095 950 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Térelválasztó függöny

9025
Győr
Radnóti Miklós út
46

8712/2

önkormányzati

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

Pannon Score PS-MS256M
komplett eredményjelző rendszer

9025
Győr
Radnóti Miklós út
46

8712/2

önkormányzati

EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL Az eredményjelző
rendszer használata nem csak a sportszakmai
szempontok miatt elengedhetetlen, de annak
alkalmazása nélkül a versenyeztetés nem
megvalósítható. Az eredményjelző tábla moduláris
rendszerű, így kifejezetten a kosárlabdasport
sajátosságaira reagáló módon került összeállításra
annak valamennyi funkciója.

Pannon Score PS-MultiMobil 110M
mobil eredményjelző rendszer

9025
Győr
Radnóti Miklós út
46

8712/2

önkormányzati

EGYEDI KÉRELEM ALÁ ESŐ TÉTEL A hordozható
eredményjelző rendszer használata nem csak a
sportszakmai szempontok miatt elengedhetetlen, de
annak alkalmazása nélkül a versenyeztetés nem
megvalósítható. Az eredményjelző tábla moduláris
rendszerű, így kifejezetten a kosárlabdasport
sajátosságaira reagáló módon került összeállításra
annak valamennyi funkciója.

Mobil lelátó

9025
Győr
Radnóti Mikós út
46

8712/2

önkormányzati

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

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

2017-12-14 15:11
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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.

54 164 607 Ft

558 398 Ft

1 116 796 Ft

55 839 801 Ft

23 931 343
Ft

79 212 746 Ft

79 771 144 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

0

0

0

2017-12-14 15:11

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)

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

Indoklás

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

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

Indoklás

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

2017-12-14 15:11
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-14 15:11
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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

425 008 Ft

425 008 Ft

212 504 Ft

637 512 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 295 747 Ft

2 295 747 Ft

1 147 873 Ft

3 443 620 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 116 796 Ft

1 116 796 Ft

558 398 Ft

1 675 194 Ft

Összesen

3 837 551 Ft

5 756 326 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Győr, 2017. 12. 14.
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Nyilatkozat 2

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

Kelt: Győr, 2017. 12. 14.
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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 Béki Gábor Imre (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó LŐVÉR-SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a LŐVÉRSPORT Kereskedelmi és Szolgáltató 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 közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Győr, 2017. 12. 14.
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aláírás

2017-12-14 15:11

21 / 32

be/SFPHP01-09237/2017/MKOSZ
1Hivatásos 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
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Béki Gábor Imre (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Győr, 2017. 12. 14.

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).

2017-12-14 15:11

23 / 32

be/SFPHP01-09237/2017/MKOSZ
ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Győr, 2017. 12. 14.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

2015

17 267 248 Ft

HUF

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

45 732 752 Ft

2016

21 250 378 Ft

HUF

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

20 551 904 Ft

2017

0 Ft

HUF

nincs

0 Ft

38 517 626 Ft

66 284 656 Ft

Kelt: Győr, 2017. 12. 14.
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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:
2017-04-24 09:21:09

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 17:35:45

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 17:36:11

Feltöltés / Megtekintés

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 13:34:29

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 09:29:43

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 09:30:14

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 09:30:58

Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 19
Utolsó feltöltés:
2017-12-14 13:35:55

Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 12:39:47

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:18:45

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:18:57

Feltöltés / Megtekintés

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: 3
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 16:30:47

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 16:31:07

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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 16:31:22

2017-12-14 15:11
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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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 16:33:16

Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:23:24

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:20:09

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:20:43

Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:20:51

Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:20:59

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:21:08

Kelt: Győr, 2017. 12. 14.

2017-12-14 15:11
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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

Teljes szakember állomány

fő

0

9

11

22%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

1

3

200%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

NBI/A

fő

0

13

15

15%

Edzők (felnőtt)

fő

0

4

4

0%

Egyéb szakember

fő

0

5

7

40%

Egyéb indikátorok

2017-12-14 15:11
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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

20 612 866 Ft

212 504 Ft

425 008 Ft

21 250 378 Ft

21 250 378 Ft

42 288 252 Ft

42 500 756 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

165 508 331 Ft

1 706 271 Ft

3 412 543 Ft

170 627 145 Ft

73 125 919 Ft

242 046 793
Ft

243 753 064 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

111 343 724 Ft

1 147 873 Ft

2 295 747 Ft

114 787 344 Ft

49 194 576 Ft

162 834 047
Ft

163 981 920 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

54 164 607 Ft

558 398 Ft

1 116 796 Ft

55 839 801 Ft

23 931 343 Ft

79 212 746 Ft

79 771 144 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

186 121 197 Ft

1 918 775 Ft

3 837 551 Ft

191 877 523 Ft

94 376 297 Ft

284 335 045
Ft

286 253 820 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
15 000 Ft

2017-12-14 15:11

Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
50 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (50 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
lover_afanyilatkozat_1493018983.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2017-04-24 09:29:43)
c803cece01614e0de2624bb7317fbc8d68d0dc884617981641dfcf6c85f41145
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi_cimpl_beki_gabor_imre_1492616145.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2017-04-19 17:35:45)
9e0ee8b7d6bfed5b0a4b2575ea378ecd1b496abee7229f0bb3859d58a2a5249a
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nyilatkozat_beruhazas_atada_1493277659.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2017-04-27 09:20:59)
2c77033cf931fec3cf4b03d5c60e24dc47f6b1df241602bc5f85a3ea40056fd4
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
a_beruhazas_finanszirozasi_terve_1493277609.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2017-04-27 09:20:09)
3a9bfef438092f8163cc59210e0f176e63c0591d8d107ee6d4981b736c87b01c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozat_beruhazas_atada_1493277651.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2017-04-27 09:20:51)
2c77033cf931fec3cf4b03d5c60e24dc47f6b1df241602bc5f85a3ea40056fd4
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
nyilatkozat_beruhazas_atada_1493277643.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2017-04-27 09:20:43)
2c77033cf931fec3cf4b03d5c60e24dc47f6b1df241602bc5f85a3ea40056fd4
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
lover_nyilatkozat_deminimis_1493019074.pdf (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2017-04-24 09:31:14)
0054e2f7e804a585edc3eb1ab6145fad9d7873a49ff85588c93d7d0782cb3768
lover_sport_de_mininimis_jav_1513165187.pdf (Kér. kieg. szerk., 354 Kb, 2017-12-13 12:39:47)
868387f81c427b1385e731c8ff7174b470b60f206532f291f2941411ef40835c
lover_nyilatkozat_deminimis_1493019_1512734358.pdf (Hiánypótlás, 338 Kb, 2017-12-08 12:59:18)
0054e2f7e804a585edc3eb1ab6145fad9d7873a49ff85588c93d7d0782cb3768
Egyéb dokumentumok
nyilatkozat_visszafizetendo_tamogat_1513160598.pdf (Kér. kieg. szerk., 210 Kb, 2017-12-13 11:23:18)
032f76eb58654cb91169ac939513531e3ede5e07dd56b9b460f6f6afed06590e
49504_nyilatkozat_hivatasos_de_mini_1513161142.pdf (Kér. kieg. szerk., 513 Kb, 2017-12-13 11:32:22)
3c64ca38ec2231ea4790f9e5fb72a360a9b0a34bf7a716e721155d1297a30c3e
szka_lover_deminimis_1513161392.pdf (Kér. kieg. szerk., 498 Kb, 2017-12-13 11:36:32)
6c7baa17e646a54b00a4a5043500e979bdde018be2c95f5b2f9434487a4be9f2
tulajdnonosi_hozzajarulas_1513178886.pdf (Kér. kieg. szerk., 685 Kb, 2017-12-13 16:28:06)
2b9e785bd144c4d2092a6eafea40add87e7580443343a68655f846eeeee6077a
lover_1718_eredmenyjelzo_kerelemle_1513162141.pdf (Kér. kieg. szerk., 4 Mb, 2017-12-13 11:49:01)
3da13feadb7b8bedba12feff5d3727262558790384fbe2bbf43aad4465e64f16
gyor8712-2hrsz_1513162220.pdf (Kér. kieg. szerk., 461 Kb, 2017-12-13 11:50:20) 9ad5eda4f351b1e7da0975db83d77a7c138e39ab40a39961c05d29ffa82a5e87
berleti_szerz_gyorprojekt_loverspor_1513162546.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-12-13 11:55:46)
0e7b1a1a59ae4456c349531a28ee45ccc2e9a491a443e52ad2d25d03de2430e4
tulajdonilap_1513163445.pdf (Kér. kieg. szerk., 18 Kb, 2017-12-13 12:10:45) 755aaeeb4a412f34572c8be7b132f883e8f87e4e4b7b26a100288f77f9f17da6
tullap04062017121311582200-40111629_1513163450.es3 (Kér. kieg. szerk., 23 Kb, 2017-12-13 12:10:50)
8bcf1e33a5139f0ada36c8e1b5168961fc0d7e6bd0ff40ecd684c413d29feb75
terelvalaszto_ajanlat_loversport_1513164447.pdf (Kér. kieg. szerk., 302 Kb, 2017-12-13 12:27:27)
88ceada793fd7ca169b927189ce9ac49aa8287e8d06cf6330bbb1bfb311ee501
lover_mobillelato_kerelemajanlat_1513164764.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-12-13 12:32:44)
ed0fcd0643b772caef87ae4bb5b52e54e8e982ef2fe424bec5fec7f7b0dce4a0
nyilatkozat_mobillelato_beepitesero_1513176526.pdf (Kér. kieg. szerk., 360 Kb, 2017-12-13 15:48:46)
0815d27fffd5172f2c5979aa28ce4e337457f661ee06a30c865e567dee5b17ab
lover_1718_eredmenyjelzo_kerelem_1512734119.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2017-12-08 12:55:19)
9f36c43fd2037d2602b6d865e6812f64603f2ae15a3dcca2d604b6dbcd7a392e
lover_1718_kijelzo_kerelem_1512734127.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2017-12-08 12:55:27)
3bf929fae856fc8182aa34bb65edebcb85d0d8bbee6fcb26e6b3f6a0ba02e820
lover_1718_mobil_eredmenyjelzo_kere_1513176760.pdf (Kér. kieg. szerk., 4 Mb, 2017-12-13 15:52:40)
a25b19af148577c690341040c7ee5ace5fed4d0ebf8db856db567b752aa22432
lover_1718_ledfal_kerelem_1512734140.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2017-12-08 12:55:40)
b48adffaa56e361bafca79aeb919a5c792d6d908f012a9861290783f7e762929
lover_1718_mobil_eredmenyjelzo_kere_1512734151.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2017-12-08 12:55:51)
7b50fd9ddf024301a96e1e1cda12175eb20b8a4a85308412540390abfdb724ed
skmbt_c22017120712590_1512734156.pdf (Hiánypótlás, 31 Kb, 2017-12-08 12:55:56)

2017-12-14 15:11
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9aa36e66754479057b5f1261d8ac9f6e2fe1541ba1cd765b727d0996329dbf65
tulajdonosi_hozzajarulas_gymjvo_1513254955.pdf (Kér. kieg. szerk., 315 Kb, 2017-12-14 13:35:55)
7caa68d2130d8d900a1ebae602a2a0eab6f41fd2b7c7dbc90ed6654ff7117754
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
lover_nyilatkkozat_tao_1493019014.pdf (Szerkesztés alatt, 643 Kb, 2017-04-24 09:30:14)
169ef9616868e140c085529b49e7703f41aa62a1cbf2c6e0c21dd1cfbd05b4a3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
lover_cegkivonat_20170418_1493018469.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 09:21:09)
0242ad639d417c9ced15bf9047b29f42475669abf325d7dfe3e3d714a7abbb2e
(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mkosz-taoig.dij-lover_1493206469.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2017-04-26 13:34:29)
bf3551aa0355d2bca9f15d1a3b135f258481891d253e5ed0ceb2b3d284d896ee
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
nyilatkozat_vagyoni_besorolas_ke_1493277668.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2017-04-27 09:21:08)
2534d9852dbdca4eb7a65906716ec99b8cd98865ffcc33a582ff2ba9671cfe1d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
lover_sport_koztartozasmentes_1492616171.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2017-04-19 17:36:11)
0f4259f0070622fb58980460b22421ea6854f1de537e418b78b059013f3c1dee
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
lover_nyilatkozat2_1493019058.pdf (Szerkesztés alatt, 784 Kb, 2017-04-24 09:30:58)
8e1b668625139bf8ad21e97e0d622758e6a2530b031c12aabad09c3c904beecf
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
gyor8712-2hrsz_1513179082.pdf (Kér. kieg. szerk., 461 Kb, 2017-12-13 16:31:22) 9ad5eda4f351b1e7da0975db83d77a7c138e39ab40a39961c05d29ffa82a5e87
nyilatkozat_epitesi_eng_mentessegro_1493277586.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2017-04-27 09:19:46)
c22139e8819538fad21e668d705e4e90ba4bb3e6f663be7f1f0c7c835c65edc3
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
gyor8712-2hrsz_1513179067.pdf (Kér. kieg. szerk., 461 Kb, 2017-12-13 16:31:07) 9ad5eda4f351b1e7da0975db83d77a7c138e39ab40a39961c05d29ffa82a5e87
nyilatkozat_epitesi_eng_mentessegro_1493277565.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2017-04-27 09:19:25)
c22139e8819538fad21e668d705e4e90ba4bb3e6f663be7f1f0c7c835c65edc3
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
nyilatkozat_teremhasznalatrol_1493277537.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2017-04-27 09:18:57)
19a9fa8ce991aa960a4356037ea45d636148e28c841110449dc4e456936f2ef6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1513179040.pdf (Kér. kieg. szerk., 18 Kb, 2017-12-13 16:30:40) 755aaeeb4a412f34572c8be7b132f883e8f87e4e4b7b26a100288f77f9f17da6
tullap04062017121311582200-40111629_1513179047.es3 (Kér. kieg. szerk., 23 Kb, 2017-12-13 16:30:47)
8bcf1e33a5139f0ada36c8e1b5168961fc0d7e6bd0ff40ecd684c413d29feb75
nyilatkozat_hrsz_kesobbi_benyu_1493277549.pdf (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2017-04-27 09:19:09)
5221462dbddb9d8c457d5e83635596dac1a2a907a49ec619e0b7d7c9bca914f9
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
nyilatkozat_allam_jelzalog_kosarlab_1493277513.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2017-04-27 09:18:33)
93aacb7a1013b550aefaf11554827ac37859ea80d9a7a5ab87fe8f881c93e04b
nyilatkozat_allam_jelzalog_mosonmag_1493277519.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2017-04-27 09:18:39)
5697937e73e5e50ee3d172a4a76c57449d10939c900981e98d16772e8224834d
nyilatkozat_allam_jelzalog_1493277525.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2017-04-27 09:18:45)
e94847d297600c0f91ce7f27e93c23a4905d6914a5c5c548046ff8c6dbc9a294
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
terelvalaszto_ajanlat_loversport_1513179129.pdf (Kér. kieg. szerk., 302 Kb, 2017-12-13 16:32:09)
88ceada793fd7ca169b927189ce9ac49aa8287e8d06cf6330bbb1bfb311ee501
lover_1718_eredmenyjelzo_kerelemle_1513179159.pdf (Kér. kieg. szerk., 4 Mb, 2017-12-13 16:32:39)
3da13feadb7b8bedba12feff5d3727262558790384fbe2bbf43aad4465e64f16
lover_1718_mobil_eredmenyjelzo_kere_1513179196.pdf (Kér. kieg. szerk., 4 Mb, 2017-12-13 16:33:16)
a25b19af148577c690341040c7ee5ace5fed4d0ebf8db856db567b752aa22432

2017-12-14 15:11

31 / 32
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kosarliget_promociosanyag_t_1493277794.pdf (Szerkesztés alatt, 898 Kb, 2017-04-27 09:23:14)
01d2aa664c1fb82e764cc30185009cbdee5840bc9ad7bef1db9ce93f5f9ecc19
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
kosarliget_promociosanyag_t_1493277804.pdf (Szerkesztés alatt, 898 Kb, 2017-04-27 09:23:24)
01d2aa664c1fb82e764cc30185009cbdee5840bc9ad7bef1db9ce93f5f9ecc19
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