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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

RADO KSE (RADOBASKET)

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

18720363-1-13

Bankszámlaszám

11742173-20171625-00000000

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 Állami támogatás + egyéb
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

2040

Város

Budaörs

Közterület neve

Lévai

Közterület jellege

utca

Házszám

33

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

5

49

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

2041

Város

Budaörs

Közterület neve

Pf. 105

Közterület jellege

utca

Házszám

-

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 950 20 44

Fax

-

Honlap

www.radobasket.hu

E-mail cím

radobasket@radobasket.hu

E-mail cím

radobasket@radobasket.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Radovics József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 950 20 44
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Radovics József

+36 20 450 20 44

radobasket@radobasket.hu

Göbölös Réka

+36 70 949 85 72

reka@radobasket.hu

Török Zsófia

+36 70 637 13 11

torok.zsofi@bdsebasket.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KLIK

16

Felkészülés

Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola

Bicske Város Önkormányzata

KLIK

16

Felk. és
versenyeztetés

Batthyány Általános Iskola és
Sportiskola

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KLIK / SZA-MO-TO Kft

16

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-01-27
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-04-04

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

0,45 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3,5 MFt

5,2 MFt

6,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

31,994 MFt

25,5 MFt

75 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

7 MFt

18 MFt

Összesen

36,944 MFt

37,7 MFt

99,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

9,999 MFt

14,16 MFt

32 MFt

Működési költségek (rezsi)

3,5 MFt

3,5 MFt

5,5 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,8 MFt

2,5 MFt

32 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,2 MFt

1 MFt

28,3 MFt

Összesen

17,999 MFt

22,66 MFt

99,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

38 MFt

26 MFt

47,75 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3,5 MFt

5,5 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)

8 839 735 Ft

176 795 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

22 731 703 Ft

454 634 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

33 595 066 Ft

671 901 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

0 Ft

0 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
Egyesületünk a 2016/2017-es szezonban is mennyiségi és minőségi fejlődésben is előre lépett. Az U11-es, valamint az U12-es korosztályokban már 3-3 csapatot
indítottunk az országos bajnokságban. E mellett a Nemzeti Leány Serdülő Bajnokságban is versenyezni tudtunk. 2017/2018-as bajnokságban 4 kenguru (U11), 2
gyermek (U12), valamint egy-egy serdülő és kadett leánycsapattal vágunk neki a bajnoki küzdelmeknek. Az alacsonyabb korosztályokban már külön leány U11-es és
U12-es csapatot is tudunk indítani. Mindegyik csapatunk létszáma folyamatosan növekszik. Következő évi tervünk a zsámbéki-, tárnoki- valamint a martonvásári bázis
beindítása. Létesítmény helyzetünk az elmúlt szezonhoz képest nem változott, a központi bázisul használt érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornatermén és
a Batthyány Iskola tornatermén semmilyen változás, fejlesztés nem történt. Ugyanez mondható el a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tornaterméről is.
Érden a sportcsarnokon kívül nincs verseny kosárlabdázásra alkalmas terem.Ide számunkra lehetetlen a bejutás, mert a helyi kézilabda teljes mértékben lefedi a
terem időket. Ezért első ütemben szabadtéri pályákat tesszük kosárlabda edzésekre, mérkőzésekre alkalmassá. A különböző települések közötti edzésekre és haza
jutásban, a különböző vidéki utakra, mérkőzésekre, hazai és idegen beli kupákra utazásban nagy segítségünkre vannak a korábbi pályázatunkon elnyert kisbuszok.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Szükségünk van olyan saját bázisokra, ahol a felkészülési időszakokban, szorgalmi időszakokban tudunk edzéseket tartani. Ezek fenntartási költsége elenyésző.
Komoly célunk, hogy egyesületünk az utánpótlásban minél magasabb szintre, felnőtt korosztályban saját nevelésű játékosokkal NB I.-es szintre tudjon fejlődni. Ez
középtávú programunk kiemelt része (3-5 év).

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2017. július 1- 2018. június 30. 2017. július 1 - július 08 Napközis és bentlakásos tábor 2017. július 09- 30 Pihenő 2017. július 31-szeptember 3. Nyári felkészülési
időszak, napközis és bent lakásos táborok (I. munka szakasz) (Benne: motorikus tesztek, a gyermekek fejlettségének mérése /magasság, testsúly, karfesztávolság/,
sportpszichológiai foglalkozások, elméleti foglalkozások, edzőmérkőzések) 2017. szeptember 4. – december 31. II. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne:
sportorvosi vizsgálat, motorikus tesztek, a gyermekek fejlettségének mérése /magasság, testsúly, karfesztávolság/, sportpszichológiai foglalkozások, elméleti
foglalkozások, edzőmérkőzések, kupák) 2018. január 1. – május 20. III. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: sportorvosi vizsgálat, motorikus tesztek, a
gyermekek fejlettségének mérése /magasság, testsúly, karfesztávolság/, sportpszichológiai foglalkozások, elméleti foglalkozások, edzőmérkőzések, kupák) 2018.
május 21. –június 30. IV. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: motorikus tesztek, a gyermekek fejlettségének mérése /magasság, testsúly,
karfesztávolság/, sportpszichológiai foglalkozások, elméleti foglalkozások) Az iskola befejeztével napközi táboros rendszerben.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelenlegi pályázatunk is tartalmazza azokat az elemeket, amiket az előző pályázatokban is szerettünk volna megvalósítani. Ezért szeretnénk elérni, hogy
pályázatunkkal megkapjuk az igényelt összeget. Az előző bajnoki szezonhoz képest megint nő a bajnokságban induló csapataink száma. Összesen 8 csapattal
indulunk az országos bajnokságokban. U12-es korosztályban 2 csapattal, U11-es korosztályban pedig 4 csapattal nevezünk. A leány vonal megerősítése, fejlesztése
jó úton halad. 2015/2016-os bajnokságban elindultunk az országos leány tini (U13) bajnokságban. A 2016/2017-es bajnokságban már U12-ben is tudtunk tisztán
leány csapattal is szerepelni.A 2017/2018-as szezonra a Nemzeti Leány Serdülő-, valamint A Nemzeti Leány Kadett bajnokságban is indítunk csapatot. A hazai
szereplés mellett továbbra is programunkat képezi a gyermekek több fronton való megmérettetése is, amivel további hasznos tapasztalatot szerezhetnek maguknak
mind a kosárlabda, mind a civil élet terén. Az érdi, valamint a bicskei bázisunkon is rendületlenül folyik a szakmai munka, a fejlődés. Nagyon fontos céljaink közé
tartozik Zsámbék,Tárnok és Martonvásár bázisként történő bevonása, mellyel még több gyermek számára tudnánk biztosítani a minőségi sportolás lehetőségét.
Céljaink: - a minőségi versenyzői létszám növelése - kosárlabda tanfolyamok szervezése - a kosárlabda beépítése a minden napos testnevelésbe - a képzéshez
szükséges eszközállomány javítása - szakemberek anyagi megbecsülése - eredményesség növelése - a sportág népszerűsítése. Szakmai cél: - magasan képzett
játékosok nevelése - utánpótlás bázis kibővítése, fejlesztése - a sporton keresztül a fiatalok nevelése - kosárlabda pártoló, támogató bázis kialakítása A képzéshez
szükséges háttér biztosítása: - képzés a KÉPZÉSI TERV alapján,egységes koncepcióval, egységes elvek alapján - szakember-állomány bővítése - megfelelő
eszközök biztosítása - a fejlődés, a teljesítmény rendszeres mérése, ellenőrzése – megfelelő szintű és mértékű versenyeztetés - szakmai téren megfelelő, hosszú
távú perspektíva biztosítása Egyesületünk együttműködő, szerződött partnere a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiának és a Budaörsi DSE-nek.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra, a rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek, családok
életmódjának, életformájának megváltoztatása, átalakítása. Egyesületünkben a szülők rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken, sőt önszerveződő jelleggel
lejárnak kosarazni. Egyesületünk Érden és Bicskén is nagy elismertségnek örvend és azon munkálkodunk, hogy az új bázisokon (Zsámbék, Martonvásár) is hasonló
legyen ismertségünk, elismertségünk. Gazdasági hatás: - a költségek átgondolt tervezésével a képzés és a költséghatékonyság arányának optimalizálása - az edzők
társadalmi, szakmai elismertségének, megbecsülésének elfogadása - a támogatói, pártolói kör szélesítése, a kosárlabdába áramló anyagi eszközök növelése
Várható előnyök: - a sportolói bázis szélesítése - a képzés színvonalának emelése (KÉPZÉSI TERV) - a gyerekek mozgásigényének jótékony célú átmentése, a
csavargás és a drogok helyett a pályákra hozni a gyerekeket, tartalmas és sikeres programot kínálva az önmegvalósításra. Minimális kockázat: - a költségvetés
átgondolt, fenntartható, előre mutató - a program során általában jellemző kockázat nem nagyobb, mint a társadalom egyéb területein
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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

Laptop

db

1

243 000 Ft

243 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db

4

30 000 Ft

120 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes

db

1

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

12 363 000 Ft

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

Indoklás

Laptop

Adminisztrációs eszköz, beszerezni/pótolni szükséges a teendőink ellátására.

Verseny
kosárgyűrű,
rugós FIBA
szabvány

A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, valamint az érdi Battyhányi Általános Iskola tornatermében is szükség van a kosárgyűrűk
cseréjére.

Busz 8+1
személyes

Egy 8+1 személyes busz megvásárlása nagyban befolyásolná az egyesület teljes kiadási oldalát. A korábbi évek tapasztalata, hogy a
személyszállítási költségeink nagyban csökkenthetőek lennének még egy busz beszerzésével, hiszen az árajánlatban szereplő busz ’’B’’
kategóriájú jogosítvánnyal vezethető, így ügyvezetőnk, elnökünk, akár edzőnk is el tudná vinni a gyerekeket a mérkőzésekre, tornákra. Nagyban
segítené a logisztikánkat a Radobasket bázisok között is.

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)

8 574 542 Ft

88 397 Ft

176 795 Ft

8 839 735 Ft

3 788 458 Ft

12 539 795 Ft

12 628 192 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)

TEB

Kültéri kosárlabda pályák kialakítása MAPEI
sportburkolattal - Érd, VMG és Kőrösi

2018-04-30

2018-06-30

2018-06-30

30 562 550 Ft

TEB

Végfali kosárállvány tartó szerkezet, plexi
palánkkal, rugós gyűrűvel, motorikusan falra
emelhető

2017-11-15

2017-11-30

2017-11-30

1 229 360 Ft

31 791 910 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Kültéri kosárlabda pályák
kialakítása MAPEI sportburkolattal
- Érd, VMG és Kőrösi

2030
Érd
Aggteleki u. és Széchenyi
tér
8/C/ és 1.

Hrsz 7150/3 és
15253/4

önkormányzati

A tervezett kosárlabdapályák kulcsfontosságú bázisai
lennének az egyesület felkészülésének, valamint
edzőtáborainak felépítésében. Mindamellett, hogy az
egyesület szintet léphetne a beruházás
megvalósulásával, a környék sportéletét is
elősegítendő a kültéri pályák építése. A tervezett
beruházási tételek mind az Érdi-, valamint
Balatonszemesi-városvezetés teljes körű
támogatottságát élvezi.

Végfali kosárállvány tartó
szerkezet, plexi palánkkal, rugós
gyűrűvel, motorikusan falra
emelhető

2030
Érd
Aggteleki u.
8/B

Hrsz 7150/4

önkormányzati

Az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
tornatermében rossz állapotban lévő fa palánkok
találhatók, melyek cseréje a megfelelő munka
érdekében elengedhetetlen. A teremben előkészítő
csapataink, valamint u11-es és u12-es versenyző
csapataink is edzenek.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

22 049 752 Ft

227 317 Ft

454 634 Ft

22 731 703 Ft

9 742 158
Ft

32 246 544 Ft

32 473 861 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

16

150

4

Országos

U12

28

60

2

Országos

U14

16

25

1

Országos

U16

7

25

1

Országos

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

67

260

8

2017-10-19 11:32

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

1 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

350 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

250 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

6 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

25 600 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

36 320 000 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

A korábbi évek kérelmeihez hasonló nagyságú sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésre pályázunk. A
selejtezés/elhasználódás miatt pótlásra van szükség.

Személyszállítási költségek

A korosztályaink eredményeivel, létszámával egyenes arányosan nő a km-szám is, melyet a kupák, bajnokságok
részvételével kell az egyesületnek finanszírozni.

Nevezési költségek

A tavalyi költségeink.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

Bajnokságok/kupák rendezését tervezzük. Szinte teljes egészében a bírói költségeinkből tevődik össze.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

Minimális költség, minden évben szükséges kérelmeznünk 250 ezer Ft-ot. Esetlegesen a módosításnál csökkentjük az
összeget.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A korábbi évek kérelmeiben szerepeltetett ingatlanok óradíjai az igénybe vett óraszám várható növekedésével, a
terveink szerint.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

A 2017/2018-as szezonban alapján U14-U16-os csapataink számára augusztusban többnapos, benntlakásos
edzőtábort szervezünk, melynek teljes körű költségét egyesületünk állja. U11-es és U12-es csapataink számára
napközi jelleggel szervezünk felkészítő tábort, melynek teljes körű költségét egyesületünk állja.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. A
csapatok létszámának növekedésével és a felsőbb utánpótlás bajnokságokban való szereplésével kapcsolatban
elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is bővüljön.
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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)

32 587 215 Ft

335 951 Ft

671 901 Ft

33 595 066 Ft

3 732 785 Ft

36 991 901 Ft

37 327 852 Ft

2017-10-19 11:32
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

176 795 Ft

176 795 Ft

88 397 Ft

265 192 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

454 634 Ft

454 634 Ft

227 317 Ft

681 951 Ft

Utánpótlás-nevelés

671 901 Ft

671 901 Ft

335 951 Ft

1 007 852 Ft

Összesen

1 303 330 Ft

1 954 995 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

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.

Utánpótlásnevelés

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.

2017-10-19 11:32

15 / 29

be/SFP-08140/2017/MKOSZ
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: Budaörs, 2017. 10. 19.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Radovics József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program 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: Budaörs, 2017. 10. 19.
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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 Radovics József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET
(kedvezményezett

neve)

aláírásra

jogosult

képviselője

büntetőjogi felelősségem

tudatában

ezúton

nyilatkozom,

hogy a

RADO

KOSÁRLABDA

SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

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: Budaörs, 2017. 10. 19.

..........................................................
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
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
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 Radovics József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budaörs, 2017. 10. 19.

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: Budaörs, 2017. 10. 19.
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-06 06:37:09
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:
2017-05-01 09:53:33
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-04 11:24:23
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 10:50:36
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-11 16:21:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-11 16:05:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-11 16:18:19
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 23
Utolsó feltöltés:
2017-10-13 12:24:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 07:16:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-10-06 14:44:00
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: 9
Utolsó feltöltés:
2017-10-11 18:12:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-13 10:55:57
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: 6
Utolsó feltöltés:
2017-10-04 11:07:36
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: 8
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 07:22:54

2017-10-19 11:32
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 18:41:51
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:
2017-10-08 09:26:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-10-04 11:00:46
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-04 10:59:34
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 18:42:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-04 11:06:11

Kelt: Budaörs, 2017. 10. 19.

2017-10-19 11:32
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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

5

7

40%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

5

7

40%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

7

32

357%

U15

fő

16

41

156%

U14

fő

28

60

114%

U12

fő

16

60

275%

U11

fő

16

150

838%

Egyéb indikátorok

2017-10-19 11:32
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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

30 624 294 Ft

315 714 Ft

631 429 Ft

31 571 437 Ft

13 530 616 Ft

44 786 339 Ft

45 102 053 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 574 542 Ft

88 397 Ft

176 795 Ft

8 839 735 Ft

3 788 458 Ft

12 539 795 Ft

12 628 192 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

22 049 752 Ft

227 317 Ft

454 634 Ft

22 731 703 Ft

9 742 158 Ft

32 246 544 Ft

32 473 861 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

32 587 215 Ft

335 951 Ft

671 901 Ft

33 595 066 Ft

3 732 785 Ft

36 991 901 Ft

37 327 852 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

63 211 509 Ft

651 665 Ft

1 303 330 Ft

65 166 504 Ft

17 263 401 Ft

81 778 240 Ft

82 429 905 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-10-19 11:32

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (88 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
radoafanyilatkozat_1507731691.pdf (Kér. kieg. szerk., 359 Kb, 2017-10-11 16:21:31)
f554ed440bfafa01bb6de3b10a4cc366b63a793034c792d3fa2a8427674841c8
radoafanyilatkozat_1493627926.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-05-01 10:38:46)
58551063c724911fb9a528253e178ddd61a2aff94f714870e8d4f54093c41ebd
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)
radoalairasicimpeldany_1493625213.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2017-05-01 09:53:33)
f2477fb638acbef3f67d6ca8675d50f1bcd50cf94d316b9d9c5ffe74c8fcc20b
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
dok1_1493656936.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:42:16) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
mapei_erdfinanszirozasiutemterv_1507447564.pdf (Kér. kieg. szerk., 713 Kb, 2017-10-08 09:26:04)
77567c9a04590b5a27a38d284afde26001b30680dc884f8c7abca25eb92551dd
dok1_1493656916.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:56) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
erdonerohatarozat_1507108073.pdf (Kér. kieg. szerk., 542 Kb, 2017-10-04 11:07:53) f55179a6fadda4412fc7cd9fe9f53195df653518113b1667b55f7c6ba5d63d08
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
mapei_vmgvarhatokihasznaltsag_1507107568.pdf (Kér. kieg. szerk., 892 Kb, 2017-10-04 10:59:28)
3df5989ff1027172ec3f8c8bccf138906ba47474f72ef7626712571456ca06ec
mapei_korosivarhatokihasznaltsag_1507107574.pdf (Kér. kieg. szerk., 872 Kb, 2017-10-04 10:59:34)
d5d90ffce68974679b755e7f383c8cf951c0a7ef33ec40f025fc7a01c1888eea
dok1_1493656932.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:42:12) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
mapei_korosivarhatouzemeltetesik_1507107540.pdf (Kér. kieg. szerk., 620 Kb, 2017-10-04 10:59:00)
8ea072315e3d42c7c43f70182e85d24e98d430e40239e1702c79f7358503009e
mapei_vmgvarhatouzemeltetesikolt_1507107544.pdf (Kér. kieg. szerk., 600 Kb, 2017-10-04 10:59:04)
529424e615421571515f1cf5b8c462c836fb91505eaa986613fd472e1bfaf3b2
dok1_1493656927.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:42:07) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
mapei_korosifenntartasinyilatkoza_1507107640.pdf (Kér. kieg. szerk., 349 Kb, 2017-10-04 11:00:40)
384581d0eb40b9e847b8f10bc3e85ebd72a85946021ea6fe4961f771a3a2f2d1
mapei_vmgfenntartasinyilatkozat_1507107646.pdf (Kér. kieg. szerk., 356 Kb, 2017-10-04 11:00:46)
90548b78d8922351d93eeb4c5a7bfe6c3f7452b958d20d79064b6f03904f9ecc
Egyéb dokumentumok
radovisszafizetesigazolasa4_1507733107.pdf (Kér. kieg. szerk., 312 Kb, 2017-10-11 16:45:07)
0044da938c7f3933cf9d4359f824a11bcdd8c1866c30a606c3da6ec24d4f689d
radovisszafizetesigazolasa3_1507733116.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-11 16:45:16)
f6c5c3ae79101b958d0e1c7866f682468a656d7da5aa1404f596ba99e3251070
radovisszafizetesigazolasa2_1507733127.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-11 16:45:27)
8e642f83b05c553418e1264ef315dcaa46c2d521cb96298abd9a421bf210116a
radovisszafizetesigazolasa1_1507733136.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-11 16:45:36)
10a609b6014aad185144dbe3e1edd31bd4b0cb05b80f01e1e1395a1c365352fa
feilnikolettedzoivegzettseg_1493625784.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 10:03:04)
a339a280ccda4a31889868c2be29278a4fecd99c2464c8795fdb712778528d96
radoedzoiigazolvany_1493625806.pdf (Szerkesztés alatt, 303 Kb, 2017-05-01 10:03:26)
8059caf13f10713df1b02fae7e91c582f2e2e0629823cfd9b3c93ac2b555cfd4
radooklevel1_1493625822.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2017-05-01 10:03:42) 10f3af63d5207ec58a8f9c058016618ad1f5a2fc5389a17dd9ef3f2801cfc6e7
radooklevel2_1493625832.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2017-05-01 10:03:52) 1bb057a46e357f925d06ad0375fd98c6638f6aae93b887aab3ada110588520ea
csetnekmonikaedzoivegzettseg_1493626317.jpg (Szerkesztés alatt, 352 Kb, 2017-05-01 10:11:57)
c6e174d696fe58348189090a8060ea4289964d190ac29f980611dcaf4292de0f
csetnekmonikatanari001_1493626325.jpg (Szerkesztés alatt, 775 Kb, 2017-05-01 10:12:05)
f262eeb9bbe6535b52c63a095d39bc309bfaa3d711bb8914a65ea08a69e43724
gobolosrekaedzoi_1493626377.pdf (Szerkesztés alatt, 981 Kb, 2017-05-01 10:12:57)
8a8796085c992eaed6dec4ac6333cfe444f9b8e390e51f34c01e1fe59773e88a
gobolosrekatesi-rekidiploma_1493626404.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2017-05-01 10:13:24)
8f1e30340f506628582288444d554d4fe0498ff3d887d7aa55c3f41dd714dd6f
radovicsrichardedzoi_1493626772.pdf (Szerkesztés alatt, 918 Kb, 2017-05-01 10:19:32)
9b34989829cb1f3ea109bcd412f46f6e755ab4a306813917b53ceee1e36901e1
radokselemondonyilatkozat_1507538805.pdf (Kér. kieg. szerk., 418 Kb, 2017-10-09 10:46:45)
c7e3afbc29e4f5f6cd21ef31a841d82bb62bbc363fa6ad128a309a535ab01890
mapei_lemondonyilatkozat_1507890277.pdf (Kér. kieg. szerk., 531 Kb, 2017-10-13 12:24:37)
d8ea9bf55620ea1ef0aaa6038d2174c4fe089d247cdb8feb9fecb9d1cf5a52f7

2017-10-19 11:32
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megallapodasradobasket-bdse1_1501274184.pdf (Kér. kieg. szerk., 650 Kb, 2017-07-28 22:36:24)
3d64856c1618e29db7fa2445565e67b173be2436aaf5eead0b28aa23f57af94e
megallapodasradobasket-bdse2_1501274192.pdf (Kér. kieg. szerk., 594 Kb, 2017-07-28 22:36:32)
a87e77ef9b194af009e99703396b14fc89c2c174db0895a40b885df7c219f5a2
torokzsofiaerettsegi_1493631559.pdf (Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2017-05-01 11:39:19)
46442948bdf8cd6ed4afbe8b494b0dbfffab5ecc8130f5714250b14e19713e10
torokzsofiauzleti_1493631566.pdf (Szerkesztés alatt, 466 Kb, 2017-05-01 11:39:26)
1701093e732c5b4819d410edc6b3737aec0da0eec956f50232adcb43f1c3d96a
zsofiedzoi_1493631574.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-01 11:39:34) 5378fd10b21313a87dc6e15158222be721ff34da5d88802e788eca8b3d0900de
morvaijuditkozgazda_1493631855.pdf (Szerkesztés alatt, 924 Kb, 2017-05-01 11:44:15)
3805e6221ed4004d994e544e17e2ac01c1d3cde6369f1f05f96a45508666abb3
morvaijuditszamitastech.szakkozga_1493631862.pdf (Szerkesztés alatt, 900 Kb, 2017-05-01 11:44:22)
71444b7d4e2a31538fd28be671d3d4fdeb6ae3472cb3c36cbe4c083f94afc9e9
radokseplexipalankkalvallvedove_1493633432.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2017-05-01 12:10:32)
12ce2eb5740eaa4b508d35d0904d385af58318730f43d634bee010d445d05807
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
radoemmi2_1507730718.pdf (Kér. kieg. szerk., 287 Kb, 2017-10-11 16:05:18) 9b4e5d8faf214507ecd1b62fa9b49d2090cb6f82693d2041539ce1da24e10bfc
radoemmi1_1507730729.pdf (Kér. kieg. szerk., 844 Kb, 2017-10-11 16:05:29) 094970c03afdf132caabde1d2b4e98135faa12d7a58f3dafffbdbc79c4845648
radoemminyilatkozat_1493627949.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-05-01 10:39:09)
febe051caa49ebbd6766fd00d78fe43a06f7c616c371f473df682c85a4155ff2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
rado_kse_birosagi_kivonat.2017.04_1493625124.pdf (Szerkesztés alatt, 900 Kb, 2017-05-01 09:52:04)
f25cfee0d45ca7fcd637492b7d7f70e4583b21074c8a6c8902ce6d69a8ebd941
rado_birosagikivonat2017.10.04_1507264629.pdf (Kér. kieg. szerk., 108 Kb, 2017-10-06 06:37:09)
5fc8269d6ccbe069c3ce754651be55bf878a6afa9880345bc693a4addc6ad7aa
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
radokozig.dij_1493628636.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-05-01 10:50:36) 6c4790015ef4fa5785f71006f601febd0d069fc381d5eaa8ac829c9e2b5f88b9
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
dok1_1493656941.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:42:21) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
erdvagyonibesorolasnyilatkozat_1507107971.pdf (Kér. kieg. szerk., 721 Kb, 2017-10-04 11:06:11)
501ba89b44a4d28f5056f75bb33de8d76cf59316f90f30e108e052420f836ef9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
rado_nav_1507109063.pdf (Kér. kieg. szerk., 56 Kb, 2017-10-04 11:24:23) 4ac808a3e8ec7786263a1c194f3d10b03a22809beca1035950da61247ea0619b
radonav_1493628005.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2017-05-01 10:40:05) 1b4b4c96cf4038ac23b4d8633680c0a8e9b3839dd9a9c1ba82c09d10722bd958
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
radonyilatkozat2_1507731499.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-11 16:18:19) 481c70ab5284875ca8f658239474cf35d4edf08169f5a79c26bcdf494e32528a
radonyilatkozat2_1493627972.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-05-01 10:39:32) a5dff85612a373568f918efd168adaf723cadc9cf33e6806de5d217bf0084e06
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok1_1493656900.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:40) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
erdnyilatkozat_klik_1507108034.pdf (Kér. kieg. szerk., 474 Kb, 2017-10-04 11:07:14)
2039791d0e1a2b95af854c91624bf5df2a930e11ca424b077be698f4cfdbac36
erdtulajdonosihozzajarulas_palank_1507108041.pdf (Kér. kieg. szerk., 466 Kb, 2017-10-04 11:07:21)
61d313491102d5f0f95d0e27e1d9b18464a5961a17e35212a32c9797b2f32c68
erdtulajdonosi_korosi_1507108045.pdf (Kér. kieg. szerk., 647 Kb, 2017-10-04 11:07:25)
9e92f1af16f5d57821389fd79eb78610d2b4404a2fc0207261bb381cc71b072e
erdtulajdonosi_vmg_1507108050.pdf (Kér. kieg. szerk., 638 Kb, 2017-10-04 11:07:30)
c9c7879d52f342ac46fe21bb62125fc1a11521cdde6626ceeb7d4abb7e922f57
erd_nyilatkozat_1507108056.pdf (Kér. kieg. szerk., 507 Kb, 2017-10-04 11:07:36) a48ffa3294c8282afdc490a93ec56f0247619936817460885b213c943ec81f64
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
dok1_1493656893.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:33) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
erd_epiteshatosagiigazolas_1507884957.pdf (Kér. kieg. szerk., 364 Kb, 2017-10-13 10:55:57)
0efd0ecd26b54f41d139c8c6ffdf8ad3dc3a059ea9d9379870a938b6096f2096
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
erd-korositeremberletiszerzodes_4_1507293840.pdf (Kér. kieg. szerk., 945 Kb, 2017-10-06 14:44:00)
1776f9a00ba031f62634375b5e9bf88f22c9c93b34f45c675cb729a79886e914
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dok1_1493656882.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:22) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
erd-korositeremberletiszerzodes_1_1507107935.pdf (Kér. kieg. szerk., 840 Kb, 2017-10-04 11:05:35)
407a57a734188d908b6feefe79fb7b4f2f133992a26aca0e6fc18c64107024e2
erd-korositeremberletiszerzodes_2_1507107940.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-04 11:05:40)
9cfa98efd796b6ba4dbbea85ca168a4452239a5de4269061af19f02be6f47327
erd-korositeremberletiszerzodes_3_1507107946.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-04 11:05:46)
32ae94c0702b4ae7ee2abe68761719cd96e49c970dc6f38ebcfd214e645effae
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
e-hiteles_balatonszemes_1507738230.pdf (Kér. kieg. szerk., 9 Kb, 2017-10-11 18:10:30)
41c534d5938eeb13056a7121942b2dc77f36142aa59641d0e05ec74ac74aa2fb
e-hiteles_erd_korosi7150_3_1507738238.pdf (Kér. kieg. szerk., 9 Kb, 2017-10-11 18:10:38)
936ee0778a99e7b54f9a24586b964f34c6233a76cfae95fb9cc369aebbfa2a13
e-hiteles_erd_korosi7150_4_1507738245.pdf (Kér. kieg. szerk., 9 Kb, 2017-10-11 18:10:45)
eab639cc3754e5f55b44786cac00dfc6638b5599ee0effbd215885b2e11403b4
e-hiteles_erd_vmg_1507738254.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-10-11 18:10:54)
532ac3ac7d909eafd5bec5ae20542d709a3c247ddbc85d8345cad8a1d99db211
mapei_balatonszemesterkepmasolat_1507738295.pdf (Kér. kieg. szerk., 342 Kb, 2017-10-11 18:11:35)
362e49de28fe7ef71a7cf263e54ff9e41299eedd928b44bde9640288774ae0e0
mapei_korositerkepmasolat_1507738308.pdf (Kér. kieg. szerk., 127 Kb, 2017-10-11 18:11:48)
4f57b700fedf3855c65caf313bce1dcc8a187aeb3aa7f8fde8d4a4a9ab4ed686
mapei_vmgterkepmasolat_1507738320.pdf (Kér. kieg. szerk., 85 Kb, 2017-10-11 18:12:00)
1e52e35dad86d4b010e33e9ca08358337e117456607c7a3fd619996812c4a2bf
palank_erdkorositerkepmasolat_1507738334.pdf (Kér. kieg. szerk., 121 Kb, 2017-10-11 18:12:14)
d3ea73142fb5ce4438d08fe63b4f0bb0b73afcc7f21929daa6825a5fff935bf2
dok1_1493656887.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:27) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
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
erdtulajdonosi_vmg_1507439793.pdf (Kér. kieg. szerk., 638 Kb, 2017-10-08 07:16:33)
c9c7879d52f342ac46fe21bb62125fc1a11521cdde6626ceeb7d4abb7e922f57
dok1_1493656875.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:15) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
(1)dok1_1493656875.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:15) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
tulajdonosi_erd_1500976721.pdf (Kér. kieg. szerk., 332 Kb, 2017-07-25 11:58:41) a8610eff30e57fb8f374c2e6149d7953641716b0f8ae98d521d9cba966ae4b49
onresz_nyilatkozat_erd_1500976734.pdf (Kér. kieg. szerk., 259 Kb, 2017-07-25 11:58:54)
e3c2b735c595c5370a017189708e18212a56794c448e5a0cabd9fb33448bb6b9
tulajdonosihozzajarulaskosarlabda_1500977022.pdf (Kér. kieg. szerk., 374 Kb, 2017-07-25 12:03:42)
6a210e5b2292d56bfc03da035c9d35ec609ff7246c9024e7a9259d6818fe2b33
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
taobusz-rado_1500545091.xlsx (Kér. kieg. szerk., 42 Kb, 2017-07-20 12:04:51) ed252361fc9a58fb69a8ef461235aaf8d4330fb1d7af19fef371ac49c214a186
tarnokcsarnoktervezesikltsg_1500545095.pdf (Kér. kieg. szerk., 487 Kb, 2017-07-20 12:04:55)
d999ad708d63470dc2521295e63e2a3f8575440fc57a864ed3bdcb631b0c9de5
radokseplexipalankkalvallvedove_1500545098.pdf (Kér. kieg. szerk., 215 Kb, 2017-07-20 12:04:58)
12ce2eb5740eaa4b508d35d0904d385af58318730f43d634bee010d445d05807
radokse-kulterikosarpalank_1500545101.pdf (Kér. kieg. szerk., 281 Kb, 2017-07-20 12:05:01)
c6a1cde5c530f7331dd007106761d111517ac08eacaf9b1f5f9c9d6d9cd7dcd1
kulteriburkolat-bszemes_1500545104.xls (Kér. kieg. szerk., 42 Kb, 2017-07-20 12:05:04)
b0466e78ab375bc83c84fc5a6a947e8f9d13d6554e6d9d6605f62683c67b2ae3
kulteripalyakerd_1500545107.xls (Kér. kieg. szerk., 41 Kb, 2017-07-20 12:05:07) 1be7b914bf11d0cc92a1ac3f387f03d369a07986419f42ad5f3079d8cb5968e6
mapei_erdarajanlat_1507440174.xls (Kér. kieg. szerk., 48 Kb, 2017-10-08 07:22:54)
effe178134f526824b677d88a191544e77a1641a70d79c4f4a09943c9d93aa2e
dok1_1493656906.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:46) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
dok1_1493656910.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:50) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
dok1_1493656911.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 18:41:51) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
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