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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

BUDAÖRSI DIÁKSPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

BDSE

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

19169022-1-13

Bankszámlaszám

11742173-20004752-00000000

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

Szabadság

Közterület jellege

út

Házszám

162

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2040

Város

Budaörs

Közterület neve

Szabadság

Közterület jellege

út

Házszám

162

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 23 420 539

Fax

-

Honlap

www.bdsebasket.hu

E-mail cím

bdsebasket@bdsebasket.hu

E-mail cím

arendasp@illyesbors.sulinet.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Árendás Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 433 69 69
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Regőczyné Juhász Ildikó

+36 20 570 30 21

regildi@gmail.com

Radovics József

+36 20 950 20 44

radobasket@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

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai
Intézet

Budaörs Város
Önkormányzata

Budaörs Város
Önkormányzata

22

Felk. és
versenyeztetés

Kesjár Csaba Általános Iskola

Budaörs Város
Önkormányzata

Budaörs Város
Önkormányzata

12

Felkészülés

1.számú Általános Iskola

Budaörs Város
Önkormányzata

Budaörs Város
Önkormányzata

11

Felk. és
versenyeztetés

Bleyer Jakab Általános Iskola

Budaörs Város
Önkormányzata

Budaörs Város
Önkormányzata

8

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-12-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-12-11

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

73 MFt

69 MFt

69 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

10,393 MFt

11,117 MFt

11,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8,415 MFt

46,81 MFt

116,667 MFt

Egyéb támogatás

6,919 MFt

12,049 MFt

34 MFt

Összesen

98,727 MFt

138,976 MFt

231,167 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

31,281 MFt

42,646 MFt

66 MFt

Működési költségek (rezsi)

19,52 MFt

19,582 MFt

32 MFt

Anyagköltség

22,5 MFt

20,699 MFt

32 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

14,84 MFt

17,037 MFt

57,517 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

8,623 MFt

20,399 MFt

43,65 MFt

Összesen

96,764 MFt

120,363 MFt

231,167 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

84,12 MFt

104,11 MFt

201 MFt

Működési költségek (rezsi)

19,52 MFt

19,582 MFt

32 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

13 671 472 Ft

273 429 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 229 827 Ft

24 597 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 854 574 Ft

117 091 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

41 616 370 Ft

832 327 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

462 487 Ft

9 250 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2017-11-22 12:07
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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 mennyiségi és minőségi fejlődése a 2016/2017-es szezonban is folytatódott. Az országos bajnokságban egy U14-es, egy U16-os, valamint két U18-as
korosztállyal indultunk. Létszámunk folyamatosan emelkedik. 2016 őszén két iskolában, mintegy 15 osztályban folytattuk labdás ügyességfejlesztő foglalkozásainkat.
Az országos bajnokságok mellett lehetőségünk volt a 2000/2001-es, valamint a 2001/2002es korosztályunkat kipróbálni nemzetközi porondon is hazai rendezésű
tornákon, mellyel értékes tapasztalatokat szereztek mind a játékosok, mind a szakmai stáb. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése tovább folyik. Az immár hagyományos
Pünkösd Kupánk egyre több korosztállyal, létszámmal és nemzetköziként folytatódik.A szezon során mindkét említett korosztályunkkal szerepeltünk az EYBL CE
elnevezésű rangos nemzetközi utánpótlás bajnokságban is. Létesítmény helyzetünkön javítani kell. 2016 őszétől újabb teremidővel bővültünk, de sajnos még ez is
kevés. Gyermek létszámunk folyamatosan emelkedik és folyamatosan teremhiánnyal küzdünk.Az általunk használt termek nagy része jelenleg nem alkalmas a
kosárlabdára.Ezeken javítanunk kell.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2017. július 1- 2018. június 30. 2017. július 1 - július 08 Napközis tábor 2017. július 09- 23 Pihenő 2017. július 24 - 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, hazai és nemzetközi 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, hazai és nemzetközi 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, hazai és
nemzetközi 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. A 2017/2018-as szezonban már minden korosztályban indítunk csapatot. Összesen 7 utánpótlás csapattal indulunk
az országos bajnokságokban. U11-es, U12-es, U14-es, U16-os és U20-as korosztályban 1-1 csapattal indulunk, míg U18-as korosztályban 2 csapattal is
megméretjük magunkat a nemzeti bajnokságban. A hazai szereplés mellett továbbra is programunkat képezi a gyermekek nemzetközi megmérettetése is, amivel
további hasznos tapasztalatot szerezhetnek maguknak mind a kosárlabda, mind a civil élet terén. Az EYBL CE elnevezésű rangos nemzetközi bajnokságban az előző
évhez hasonlóan a 2017/2018-as szezonban is két csapattal versenyzünk. Céljaink: - a minőségi versenyzői létszám növelése - kosárlabda tanfolyamok szervezése nemzetközi kapcsolatok kiépítése - 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 a RADO KSE-nek és a Herceghalmi SE-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

Végzettség

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Szakmai vezető;
Vezetőedző

OKJ
sportszake.

Technikai vezető

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Általános

160

12

600 000 Ft

132 000 Ft

8 784 000 Ft

OKJ
sportszake.

Általános

160

12

350 000 Ft

77 000 Ft

5 124 000 Ft

Sportmunkatárs

Felsőf.
sportszake.

Általános

160

12

250 000 Ft

55 000 Ft

3 660 000 Ft

Gazdasági ügyintéző

Középfokú

Megbízási

160

10

120 000 Ft

24 000 Ft

1 440 000 Ft

Vezetőedző

OKJ
sportszake.

Általános

160

12

260 000 Ft

57 200 Ft

3 806 400 Ft

Vezetőedző;
Másodedző

Felsőf.
sportszake.

EKHO2

160

12

286 000 Ft

57 200 Ft

4 118 400 Ft

960

70

1 866 000 Ft

402 400 Ft

26 932 800 Ft

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

Indoklás

Szakmai
vezető;
Vezetőedző

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. U11-től U20-ig minden
korosztályban indítunk csapatot, így meglévő szakembereinkre több feladat hárul, valamint elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is bővüljön.

Technikai
vezető

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. U11-től U20-ig minden
korosztályban indítunk csapatot, így meglévő szakembereinkre több feladat hárul, valamint elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is bővüljön.

Sportmunkatárs

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. U11-től U20-ig minden
korosztályban indítunk csapatot, így meglévő szakembereinkre több feladat hárul, valamint elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is bővüljön.

Gazdasági
ügyintéző

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. U11-től U20-ig minden
korosztályban indítunk csapatot, így meglévő szakembereinkre több feladat hárul, valamint elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is bővüljön.

Vezetőedző

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. U11-től U20-ig minden
korosztályban indítunk csapatot, így meglévő szakembereinkre több feladat hárul, valamint elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is bővüljön.

Vezetőedző;
Másodedző

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. U11-től U20-ig minden
korosztályban indítunk csapatot, így meglévő szakembereinkre több feladat hárul, valamint elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is bővüljön.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

13 261 328 Ft

136 715 Ft

273 429 Ft

13 671 472 Ft

2017-11-22 12:07

Önrész (Ft)
13 671 472 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

27 206 229 Ft

27 342 944 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)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futópad (Egyedi)

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db

4

50 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

szett

30

25 000 Ft

750 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

30

9 000 Ft

270 000 Ft
1 720 000 Ft

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

Indoklás

Futópad

Kondicionáló eszköz, mely effektíven erősíti a versenyzők erejét és állóképességét. Az elmúlt szezonokban versenyzőink nagy része az
ilyen erősítő gyakorlatokat konditermekben végezte, ami számos családnak megterhelő kiadást jelentett.

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

Kosárgyűrűk cseréje a mérkőzéseink lebonyolítására használt Herman Ottó Általános Iskolában, valamint a Kesjár Csaba Általános
Iskolában indokolt.

Utazó melegítő

A 2003-2004-2005-ben született játékosok a 2016/2017-es szezon során nem kaptak utazó melegítőt. A 2017/2018-as szezonban már
a tervezett versenyek alapján indokolt számukra.

Utazó póló

A 2003-2004-2005-ben született játékosok a 2016/2017-es szezon során nem kaptak utazó pólót. A 2017/2018-as szezonban már a
tervezett versenyek alapján indokolt számukra.

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)

1 192 931 Ft

12 298 Ft

24 597 Ft

1 229 827 Ft

527 069 Ft

1 744 597 Ft

1 756 895 Ft

2017-11-22 12:07
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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

MAPEI kültéri sportpálya burkolat

2017-08-01

2017-08-20

2017-08-21

3 900 520 Ft

TEB

Oldalfali kosárállvány tartó szerkezet, plexi
palánkkal, rugós gyűrűvel, falra hajtható

2017-11-15

2017-12-15

2017-12-15

3 322 320 Ft

TEB

Ütközésvédő falburkolat

2017-11-01

2017-11-15

2017-11-15

965 200 Ft
8 188 040 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

MAPEI kültéri sportpálya burkolat

2040
Budaörs
Ifjúság utca
6

1036/73

önkormányzati

A felkészülésünkben kulcsfontosságú lenne egy kültéri
kosárlabdapálya kialakítása, ami a térség sportéletét is
fellendítené. Az edzéslehetőségeink bővülésével az
egyesület foglalkoztatási kapacitása is bővülne.

Oldalfali kosárállvány tartó
szerkezet, plexi palánkkal, rugós
gyűrűvel, falra hajtható

2040
Budaörs
Ifjúság u.
6

Hrsz 1036/24

önkormányzati

A Herman Ottó Általános Iskolában lévő oldalpalánkok
szerkezete elavult, nem mozgatható szerkezet.
Elhelyezkedésük kapcsán zavaróan belógnak a
küzdőtér fölé. Ezeket szeretnénk lecserélni
magasságban állítható, falra hajtható vagy húzható
kivitelű szerkezetekre. Az oldalpalánkok egyesületünk
szempontjából kiemelten fontosak, mert a három felé
osztható teremben egyszerre több edzés is
megvalósítható lenne ugyanazon időpontban.

Ütközésvédő falburkolat

2040
Budaörs
Őszibarack u.
29

Hrsz 4502/1

önkormányzati

A terem adottságai révén szükség van
balesetmegelőzés szempontjából, ütközésvédő
burkolatra a pálya két végén, a kosárlabda palánkok
alatt, mert a fal túl közel van az alapvonalhoz.

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

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.

5 678 937 Ft

58 546 Ft

117 091 Ft

5 854 574 Ft

2 509 103
Ft

8 305 131 Ft

8 363 677 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-11-22 12:07
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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

320

0

Nincs

U11

0

20

1

Országos

U12

0

20

1

Országos

U14

20

10

1

Országos

U16

20

10

1

Országos

U18

30

0

2

Országos

U20

15

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

85

380

7

2017-11-22 12:07

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Magnézium (Egyedi)

doboz

30

1 064 Ft

31 920 Ft

Táplálék kiegészítő

Verofit (Egyedi)

doboz

250

3 000 Ft

750 000 Ft

Gyógyszer

Tape (Egyedi)

tekercs

200

1 500 Ft

300 000 Ft

Gyógyszer

Szivacs (Egyedi)

tekercs

100

600 Ft

60 000 Ft

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

Indoklás

Magnézium

A 2017/2018-as szezonban U18-as csapataink nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve, így fontosnak tartjuk, hogy mind
megfelelő ásványianyag pótlásban, mind pedig a sérülések megelőzésében támogassuk őket.

Verofit

A 2017/2018-as szezonban U18-as csapataink nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve, így fontosnak tartjuk, hogy mind
megfelelő ásványianyag pótlásban, mind pedig a sérülések megelőzésében támogassuk őket.

Tape

A 2017/2018-as szezonban U18-as csapataink nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve, így fontosnak tartjuk, hogy mind
megfelelő ásványianyag pótlásban, mind pedig a sérülések megelőzésében támogassuk őket.

Szivacs

A 2017/2018-as szezonban U18-as csapataink nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve, így fontosnak tartjuk, hogy mind
megfelelő ásványianyag pótlásban, mind pedig a sérülések megelőzésében támogassuk őket.

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 141 920 Ft

Személyszállítási költségek

4 000 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

7 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

250 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

10 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

8 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

13 400 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

44 991 920 Ft

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

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Lényegében a korábbi évek kérelmeinek folytatása, azok a sporteszközök megvásárlását tervezzük, ami elengedhetetlenül szükséges és még
hiányzik a korosztályaink felszereléséből, és azon felszereléseket szeretnénk pótolni, ami az évek során elhasználódott/selejteződött.

Személyszállítási
költségek

Az előző évek tapasztalatai alapján valamennyi utánpótlás csapatunknak szükséges lesz az országos mérkőzésekre való utazás
megoldására. U20-as csapatunk a hazai mérkőzéseit Fehérváron játsza, így az ő utazásukat a szezon valamennyi hazai és idegen beli
mérkőzésére meg kell oldanunk. Emellett minden korosztályunk számára szervezünk hazai és külföldi edzőmérkőzéseket, valamint 2
korosztályban részt veszünk az EYBL CE elnevezésű nemzetközi bajnokságban is.

2017-11-22 12:07
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Nevezési költségek

Több kupára és bajnokságra nevezzük be utánpótlás csapatainkat, ennek az aljogcímnek a költsége nagyban ebben merül ki.

Rendezési,
felkészítési, képzési
költségek

Egyesületünk a 2017/2018-as szezonban is szervezni kíván nemzetközi tornát az EYBL CE bajnokság keretein belül, valamint a
hagyománnyá vált budaörsi Pünkösd Kupa megszervezését is tervezzük.

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának
költségei

A verseny és játékengedélyek kiállításának részletezése. Igazolási díjak többségében a szövetség felé.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

A korábbi évekhez hasonló az aljogcím felépítése, változatlan hónapszámokkal, esetlegesen növekvő óradíjakkal.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás
és étkezés költsége

Már a 2016/2017-es szezonban is megnőtt az ezen pont alá tartozó költségünk, amely előzetes számításaink alapján a 2017/2018-as
szezonban versenyző csapataink számára tovább emelkedik. Korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján utánpótlás csapataink számára
augusztusban többnapos, benntlakásos edzőtábort szervezünk, melynek teljes körű költségét egyesületünk állja. Az alsó korosztályos
csapataink számára napközi jelleggel szervezünk felkészítő tábort, melynek teljes körű költségét egyesületünk állja. Csapatainknak a
bajnokság folyamán, a vidéki mérkőzésekre utazásnál szükség esetén szállást és étkezést is kell biztosítanunk.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

A 2017/2018-as szezonban, mind az edzőinkre, mind pedig egyéb sportszakembereinkre több feladat hárul. U11-től U20-ig minden
korosztályban indítunk csapatot, így meglévő szakembereinkre több feladat hárul, valamint elengedhetetlen,hogy szakmai stábunk is
bővüljön.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

40 367 879 Ft

416 164 Ft

832 327 Ft

41 616 370 Ft

4 624 041 Ft

45 824 247 Ft

46 240 411 Ft

2017-11-22 12:07
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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

2017-11-22 12:07
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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

2017-11-22 12:07
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

500 000 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

500 000 Ft

Indoklás
A felnőtt csapat versenyeire, kupáira, bajnokságára hívott bírók költségeit eddig teljes egészében önrészből fizettük, de az idei év beruházásai miatt a
költségvetésünk rendkívül feszes lesz, így minden hozzájárulásra/támogatásra szükségünk lesz.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

448 613 Ft

4 625 Ft

9 250 Ft

462 487 Ft

51 387 Ft

509 250 Ft

513 875 Ft

2017-11-22 12:07
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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

273 429 Ft

273 429 Ft

136 715 Ft

410 144 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

24 597 Ft

24 597 Ft

12 298 Ft

36 895 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

117 091 Ft

117 091 Ft

58 546 Ft

175 637 Ft

Utánpótlás-nevelés

832 327 Ft

832 327 Ft

416 164 Ft

1 248 491 Ft

Versenyeztetés

9 250 Ft

9 250 Ft

4 625 Ft

13 875 Ft

Összesen

1 256 694 Ft

1 885 041 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.

Utánpótlás-nevelés

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.

Versenyeztetés

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

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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. 11. 22.

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

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
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 Árendás Péter (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. 11. 22.

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. 11. 22.
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Árendás Péter
Elnök
BUDAÖRSI DIÁKSPORT EGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
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 06:37:51
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 10:00:45
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:
2017-05-01 10:00:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:32:20
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 10:57:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 10:58:00
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 10:58:52
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 31
Utolsó feltöltés:
2017-11-07 11:28:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-10-06 06:46:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 24
Utolsó feltöltés:
2017-11-07 13:50:47
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: 7
Utolsó feltöltés:
2017-10-11 20:02:41
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-10-20 11:54:30
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:
2017-10-09 10:50:33
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: 5
Utolsó feltöltés:
2017-10-09 10:49:46
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-09 10:50:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 23
Utolsó feltöltés:
2017-11-13 10:19:30
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 09:11:03
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 09:10:44
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-08 09:10:32
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:
2017-10-06 06:46:58

Kelt: Budaörs, 2017. 11. 22.
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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

9

12

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

5

8

60%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

100

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

10

0%

U18

fő

18

30

67%

U17

fő

12

14

17%

U16

fő

18

20

11%

U15

fő

20

25

25%

U14

fő

20

25

25%

U12

fő

0

20

0%

U11/U9

fő

320

400

25%

Egyéb indikátorok
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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

13 261 328 Ft

136 715 Ft

273 429 Ft

13 671 472 Ft

13 671 472 Ft

27 206 229 Ft

27 342 944 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 871 868 Ft

70 844 Ft

141 688 Ft

7 084 400 Ft

3 036 172 Ft

10 049 728 Ft

10 120 572 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 192 931 Ft

12 298 Ft

24 597 Ft

1 229 827 Ft

527 069 Ft

1 744 597 Ft

1 756 895 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 678 937 Ft

58 546 Ft

117 091 Ft

5 854 574 Ft

2 509 103 Ft

8 305 131 Ft

8 363 677 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

40 367 879 Ft

416 164 Ft

832 327 Ft

41 616 370 Ft

4 624 041 Ft

45 824 247 Ft

46 240 411 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

448 613 Ft

4 625 Ft

9 250 Ft

462 487 Ft

51 387 Ft

509 250 Ft

513 875 Ft

Összesen

60 949 688 Ft

628 347 Ft

1 256 694 Ft

62 834 729 Ft

21 383 072 Ft

83 589 454 Ft

84 217 801 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (120 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
bdse_afanyilatkozat_1493715457.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2017-05-02 10:57:37)
f5f523fcc868e1b1dc6754ab928125f2d9e957d28ca6aa085ce87169656d302c
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)
bdse_alairasicimpld.a.p.2016.04_146_1493625645.pdf (Szerkesztés alatt, 493 Kb, 2017-05-01 10:00:45)
7fb242e65984eef83c62a99bec7197582512b1d3e550c1f7c8c9c701941cce0f
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
dok1_1493625997.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:06:37) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
mapei_budaorsvarhatouzemeltetesi_1507446632.pdf (Hiánypótlás, 639 Kb, 2017-10-08 09:10:32)
e005536c0a25b482b999b956a56b29c6e938820d0047962746b8134bca20a980
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
bvo_koltsegvetes_16_1510564394.jpg (Hiánypótlás, 217 Kb, 2017-11-13 10:13:14) 6f6c4c0318179b14bc4c8911e64fb39477c4e7ff493d1a64bf4073f7a7413ab8
bvo_koltsegvetes_15_1510564403.jpg (Hiánypótlás, 199 Kb, 2017-11-13 10:13:23) 2e5c9ef2d204f5119d30079922dca89a20d40bebba6def3eb6124460b3fbe5e4
bvo_koltsegvetes_14_1510564416.jpg (Hiánypótlás, 37 Kb, 2017-11-13 10:13:36) 34c6ded8612bf48cf1d78aebd0162cbc5b74e7c2c5f55b7d920fbb674d1a6913
bvo_koltsegvetes_13_1510564431.jpg (Hiánypótlás, 96 Kb, 2017-11-13 10:13:51) 4291333ad93d52a6c96652b79d18ee5e1df17fd3efa2197b4daaca5982bfb0bf
bvo_koltsegvetes_12_1510564480.jpg (Hiánypótlás, 203 Kb, 2017-11-13 10:14:40) eedf94518d6fc078c7b15a151bf5ba873d4dae8c54eb86bdd48a8df08018f10e
bvo_koltsegvetes_11_1510564495.jpg (Hiánypótlás, 176 Kb, 2017-11-13 10:14:55)
a1bd28e5cfc93293efc542e126d37960a387a633d945a2a4949529e97024d813
bvo_koltsegvetes_10_1510564510.jpg (Hiánypótlás, 199 Kb, 2017-11-13 10:15:10) 4c54e333a37ff100f4d2eff56b3174da47f0dc9688a66e0cd2094d6ed27b9656
bvo_koltsegvetes_9_1510564520.jpg (Hiánypótlás, 215 Kb, 2017-11-13 10:15:20) ee616ea156dc96aae63e72c7ef7ef4555653c8ea188a03a2a99139ace13be9c0
bvo_koltsegvetes_8_1510564528.jpg (Hiánypótlás, 254 Kb, 2017-11-13 10:15:28) 654bf4c4b1a5e24238920bb289df0ba688d68f0d9712ed32a97c72ecf0ac3676
bvo_koltsegvetes_7_1510564535.jpg (Hiánypótlás, 228 Kb, 2017-11-13 10:15:35) 85d6b8ae284ae1498e6143fa51fc2c09d6844e9fb0bdb66b3acb206354e34dd1
bvo_koltsegvetes_6_1510564543.jpg (Hiánypótlás, 272 Kb, 2017-11-13 10:15:43) 64f1a3bb84169ac8166338c197fefb68396055c5fb44e3c8fcc50e55869c9e28
bvo_koltsegvetes_5_1510564551.jpg (Hiánypótlás, 302 Kb, 2017-11-13 10:15:51)
3c1271a29b7bede67d471f2dd37ab1180862b697544e4b2597138a4e56307142
bvo_koltsegvetes_4_1510564559.jpg (Hiánypótlás, 307 Kb, 2017-11-13 10:15:59) de154a532bffbc2a014dfcd53f21c1364c7f8f59799eaa6e7ab2ce97b4f3ccf1
bvo_koltsegvetes_3_1510564567.jpg (Hiánypótlás, 230 Kb, 2017-11-13 10:16:07) f00f7fdd4bf464af8d8ce5aca5108f90ead394d75a313ef1a3b5c98426e53e2d
bvo_koltsegvetes_2_1510564574.jpg (Hiánypótlás, 199 Kb, 2017-11-13 10:16:14) 4ad4851f5d49c70fa975292cd77303537b4cb3ba26b25a665cf78dafbb591fa6
bvo_koltsegvetes_1_1510564585.jpg (Hiánypótlás, 188 Kb, 2017-11-13 10:16:25) 845652ae4eff64a9ebb6fc2e9f8fbddf38ac8b4b1253e04c426e01f668075a87
bvo_kivonat_4_1510564596.jpg (Hiánypótlás, 225 Kb, 2017-11-13 10:16:36) a8ef82423e209af291d5d14c883a9eeca773192d4a9fffdfe7ed569f268a2aee
bvo_kivonat_3_1510564603.jpg (Hiánypótlás, 225 Kb, 2017-11-13 10:16:43) 22fc32fd3fb796566215480f3797bf68252005473076effbe512d2bba964be79
bvo_kivonat_2_1510564610.jpg (Hiánypótlás, 152 Kb, 2017-11-13 10:16:50) cb1f81498dbe0dcaaecd44d014777cca428bbf5db9f022d9d590265fc49d10f1
bvo_kivonat_1_1510564621.jpg (Hiánypótlás, 218 Kb, 2017-11-13 10:17:01) 2d57bb470dc2c0890e3cd6e8d8178a00704047058bb8badb967b0081ed0c8008
bvotamogatasiszerzodes_1510564770.pdf (Hiánypótlás, 198 Kb, 2017-11-13 10:19:30)
cf27ebc3131c1f24334508ff2f25319fde1d871306d463f7a08deb5b9da2a615
dok1_1493625982.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:06:22) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
mapei_budaorsfinanszirozasiutemte_1507539045.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-10-09 10:50:45)
ccc17f2c19e96003e2e967331a2ea348dbc85595778eab7c179980c52e8f9c2c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
mapei_budaorsvarhatokihasznaltsag_1507265260.xlsx (Hiánypótlás, 13 Kb, 2017-10-06 06:47:40)
01260e7441be380f34eaab7718f4408de002e71892aa7a3332e240f0ee49b367
dok1_1493625992.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:06:32) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
mapei_budaorsvarhatokihsznaltsag_1507446644.pdf (Hiánypótlás, 877 Kb, 2017-10-08 09:10:44)
4d97a0cc9acd3de8a57307ad6ddbf706dd144c8f51dfddc87c237fc64112981b
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
dok1_1493625987.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:06:27) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
mapei_budaorsvarhatouzemeltetesi_1507446658.pdf (Hiánypótlás, 639 Kb, 2017-10-08 09:10:58)
e005536c0a25b482b999b956a56b29c6e938820d0047962746b8134bca20a980
mapei_budaorsfenntartasinyilatkoz_1507446663.pdf (Hiánypótlás, 368 Kb, 2017-10-08 09:11:03)
4d06b63bd4980b4893f404c5e1fe5e2954c4dbb35ce932f21c64c31c992f1391
Egyéb dokumentumok
bdse_vegzettseg_feherk_1493715584.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2017-05-02 10:59:44)
f47a8390e8139ad92d78a05a9fd9561fb52f10acdfbd866093f12330ac28c584
oroszcsillareki2_1493648601.jpg (Szerkesztés alatt, 526 Kb, 2017-05-01 16:23:21) 30818c55ac370ac49742561d9c3cb375cdadc2e6eedc1329e2e6d9afc21a6969
oroszcsillareki_1493648609.jpg (Szerkesztés alatt, 546 Kb, 2017-05-01 16:23:29) 1e3a53527358ddb76c3ff5be839bb35181d98d9b2d99f6091a82bcbd357dd286
oroszcsillagyogytorna_1493648617.jpg (Szerkesztés alatt, 383 Kb, 2017-05-01 16:23:37)
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eea30350bff3450928e5383aa34c346e7be59b7f471209977e55ae20f431bf44
lermondonyilatkozat_bdse_1507446722.pdf (Hiánypótlás, 431 Kb, 2017-10-08 09:12:02)
bbe747c5a68519dee1564adc84cd0edbe44d3a854b9e39fa15f05b8130c145fa
bdse86-2012_mkoszmaradvanyvissza_1507538943.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-10-09 10:49:03)
28a6fa9439eae91dc8330c9d45d35ab5acb370a656d4a7f8c8afaba10a4d7bb8
megallapodasaf-bdse1_1501274007.pdf (Kér. kieg. szerk., 615 Kb, 2017-07-28 22:33:27)
0526a431851008473070c23133f3e51a80edc4644cdf3539701d99bfb6aa8838
megallapodasaf-bdse2_1501274018.pdf (Kér. kieg. szerk., 720 Kb, 2017-07-28 22:33:38)
ea2255a4d5cd546852bc3a08a7f429bd8c394eb315dfbc013d4359ff216dc11f
megallapodasradobasket-bdse1_1501274026.pdf (Kér. kieg. szerk., 650 Kb, 2017-07-28 22:33:46)
3d64856c1618e29db7fa2445565e67b173be2436aaf5eead0b28aa23f57af94e
megallapodasradobasket-bdse2_1501274037.pdf (Kér. kieg. szerk., 594 Kb, 2017-07-28 22:33:57)
a87e77ef9b194af009e99703396b14fc89c2c174db0895a40b885df7c219f5a2
egyuttmukodesdkks-bdse.pd_1501274136.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-07-28 22:35:36)
6c89d3fc591b751d2cfbb251b749d98ebc3b02dc15bd039e6b5f387823bdb536
radoedzoiigazolvany_1493632228.pdf (Szerkesztés alatt, 303 Kb, 2017-05-01 11:50:28)
8059caf13f10713df1b02fae7e91c582f2e2e0629823cfd9b3c93ac2b555cfd4
radooklevel1_1493632242.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2017-05-01 11:50:42) 10f3af63d5207ec58a8f9c058016618ad1f5a2fc5389a17dd9ef3f2801cfc6e7
radooklevel2_1493632255.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2017-05-01 11:50:55) 1bb057a46e357f925d06ad0375fd98c6638f6aae93b887aab3ada110588520ea
bdse_koltsegvetes2017-2018_1510050513.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-11-07 11:28:33)
a13a0ec2cc358d95211194eb7f7503214da3419ba6f0472c8554b8c9adc0a97d
torokzsofiaerettsegi_1493632267.pdf (Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2017-05-01 11:51:07)
46442948bdf8cd6ed4afbe8b494b0dbfffab5ecc8130f5714250b14e19713e10
torokzsofiauzleti_1493632275.pdf (Szerkesztés alatt, 466 Kb, 2017-05-01 11:51:15)
1701093e732c5b4819d410edc6b3737aec0da0eec956f50232adcb43f1c3d96a
zsofiedzoi_1493632283.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-01 11:51:23) 5378fd10b21313a87dc6e15158222be721ff34da5d88802e788eca8b3d0900de
gobolosrekaedzoi_1493632294.pdf (Szerkesztés alatt, 981 Kb, 2017-05-01 11:51:34)
8a8796085c992eaed6dec4ac6333cfe444f9b8e390e51f34c01e1fe59773e88a
gobolosrekatesi-rekidiploma_1493632301.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2017-05-01 11:51:41)
8f1e30340f506628582288444d554d4fe0498ff3d887d7aa55c3f41dd714dd6f
smohadiploma2_1493632321.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-01 11:52:01) 53a9d6a50d3c60bfad2a80bac872686ae8955025f9957e645649daea7d12a93a
smohadiploma.jp_1493632331.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 11:52:11) 865d9e9e3a1772021f128f2db5a78b923c623253a71cfc21355857cbefb21009
radovicsrichardedzoi_1493632360.pdf (Szerkesztés alatt, 918 Kb, 2017-05-01 11:52:40)
9b34989829cb1f3ea109bcd412f46f6e755ab4a306813917b53ceee1e36901e1
egrigyula1_1493632393.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-05-01 11:53:13) b998078b041f60ed1b4465796916c9d865d784bbdb58dadf77d2bb3ff7a6927f
egrigyula2_1493632442.pdf (Szerkesztés alatt, 482 Kb, 2017-05-01 11:54:02) 0bc0b8dcc09af959e59b87265df84cf59574a3d5a65c562e7fa149f858a5fce3
egrigyula3_1493632448.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2017-05-01 11:54:08) 9dfee0f4b4b8901568fc6e5084c8cbd8332c7c582d1ce396c970fa26fc2f9fc5
egrigyula4_1493632461.pdf (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2017-05-01 11:54:21) bf7bad2079d3182b692ab47fbc7c89fcc806e1bdc756e8ebd3710fb77ec9dbbf
egrigyula5_1493632469.pdf (Szerkesztés alatt, 615 Kb, 2017-05-01 11:54:29) 60c6cea86123fa4f65e678785673fd60a0c636333c85dab051ee38358cb72bb8
dudayzoltansportedzo_1493632554.jpg (Szerkesztés alatt, 880 Kb, 2017-05-01 11:55:54)
9239656923c905e2eac358dcc8e858425933db00e4476a6d79526e6cd2979507
gamereadyajanlatbudaors_1493632680.docx (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2017-05-01 11:58:00)
f7cfe81718649cf985e46f54b314344f9276ca18b6ba43e31485bd6cbefd12a9
budaorsidsemuanyagpalankkalvall_1493633149.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2017-05-01 12:05:49)
7ab4a5d1dd9cbf1b6d2769bfbccb89614d28992797bf3ab30c57650771b58514
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
bdse_emminyilatkozat_1493715480.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2017-05-02 10:58:00)
eb265f256df9de09e081b7bca48ae8c0dcd407f04434bcdf273ba2ba3b672480
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
bdse_birosagi_kivonat.2017.04_1493631954.pdf (Szerkesztés alatt, 926 Kb, 2017-05-01 11:45:54)
5ff24301d69fe6713bc6d46fef5c633cc3063ec0cb6ef533b221751a4ab7592b
bdse_birosagikivonat2017.10.04_1507264671.pdf (Hiánypótlás, 103 Kb, 2017-10-06 06:37:51)
173ca87c0e124563c7f7c1d096b989a728619222f2d260f76fa48c000e6f581c
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bdse_utalas_mkosz_kozig.dij.8086-20_1493710340.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2017-05-02 09:32:20)
0da926eda05b585e54b12474404fe8453b4858cdc5a886d31fe161c4366697cb
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
nyilatkozatonkormanyzat_bors_1507265218.pdf (Hiánypótlás, 524 Kb, 2017-10-06 06:46:58)
9b9810f863563c29aacd7040ad5e401df47a2a2686a77dbb0ed1002435335006
dok1_1493626008.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:06:48) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
bdse_nav_1493625619.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-05-01 10:00:19) e7826f46789206c96670a24d5d295fac53ab568894e83e216ffd87599133bcea
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2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
bdse_nyilatkozat-2_1493715532.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2017-05-02 10:58:52)
9b2d3e77d88e993e283814ac79b6d60c06f1df109cd0d0a8e7004701afad4008
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok1_1493625942.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:05:42) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
mapei_budaorsfinanszirozasiutemte_1507539033.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-10-09 10:50:33)
ccc17f2c19e96003e2e967331a2ea348dbc85595778eab7c179980c52e8f9c2c
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_1493625936.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:05:36) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
nyilatkozatklik_bors_1507446984.pdf (Hiánypótlás, 454 Kb, 2017-10-08 09:16:24) 6aec9cdbd69127775670d9fff1e23bc9cca75bd66c3be78d2351caea196557d5
bors_herman_epiteshatosag_1508493258.jpg (Hiánypótlás, 974 Kb, 2017-10-20 11:54:18)
ce1100fb30a979de95f96925c4a5e668020589ec545afffb63aeb15a0ce38c96
bors_kesjar_epiteshatosag_1508493270.jpg (Hiánypótlás, 223 Kb, 2017-10-20 11:54:30)
358364b4ac12fafc935a287a3cf7b7d4076878dbb028c3361a825623e43db384
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
hermanberleti_4_1507264957.pdf (Hiánypótlás, 937 Kb, 2017-10-06 06:42:37) b2a547100407918067e077c0d15985aec071647fadc8d017a0c3a3b59e4902dc
hermanberleti_3_1507264962.pdf (Hiánypótlás, 835 Kb, 2017-10-06 06:42:42) b006dcd3df0b58ec71f48003603fbc01f2b41a12a308a15a169a49ef54c62fd5
hermanberleti_2_1507264967.pdf (Hiánypótlás, 808 Kb, 2017-10-06 06:42:47) c125144ac50a9c3032cc205d01e7c7e52ce37d405229f1426e83f3356a5eacf4
hermanberleti_1_1507264972.pdf (Hiánypótlás, 660 Kb, 2017-10-06 06:42:52) 0a3cbdbd87c8c82ea06ee228bdffc6ecdd1dcb81a495d14398681cdf924050fe
kesjarberleti_11_1507265032.pdf (Hiánypótlás, 682 Kb, 2017-10-06 06:43:52) a36361ca56d564bc19a0130b1ff43b8b784a8b519c5cb8ba01df112c39a30ba4
kesjarberleti_10_1507265038.pdf (Hiánypótlás, 605 Kb, 2017-10-06 06:43:58) 64c907432f6670d8a94252d021f0b528135829fafeb82c8ea797dcfa1b417cc7
kesjarberleti_9_1507265042.pdf (Hiánypótlás, 637 Kb, 2017-10-06 06:44:02) e6306809205fd915b89702762d7dd5ae80398550d4b2e131d457fae12c698b53
kesjarberleti_8_1507265046.pdf (Hiánypótlás, 406 Kb, 2017-10-06 06:44:06) 8f625dc9883ccbd7a59e0fd1e0a68a02cab5d22744db030469b8da1c6f00d450
kesjarberleti_7_1507265051.pdf (Hiánypótlás, 673 Kb, 2017-10-06 06:44:11) 7e6270b60091de95e8a5c106a924f9185a0ac4799917c9214b34e36fa340b58b
kesjarberleti_6_1507265055.pdf (Hiánypótlás, 210 Kb, 2017-10-06 06:44:15) 2ce745d688f1d18ab7475a7b6cdb515cc63af1cf5a6556b80debde073c895d38
kesjarberleti_5_1507265059.pdf (Hiánypótlás, 525 Kb, 2017-10-06 06:44:19) 12bc52192f59f88f59208cad8fcd20365afd9b04b6496aa18a25203e6a5bce5e
kesjarberleti_4_1507265065.pdf (Hiánypótlás, 1004 Kb, 2017-10-06 06:44:25) d8fc7351a6957825dafed4c9ec76e1c397f73939e1d50e8dead2bef462769d66
kesjarberleti_3_1507265070.pdf (Hiánypótlás, 656 Kb, 2017-10-06 06:44:30) 3d152448b2b7874befeb27c2f02df510b8d61c46590975005435334b2a5b42b5
kesjarberleti_2_1507265075.pdf (Hiánypótlás, 855 Kb, 2017-10-06 06:44:35) 320effe407f95cd147d8f22f05d34eb9ec8d5cc26101da76d29c27e14dea0687
kesjarberleti_1_1507265079.pdf (Hiánypótlás, 686 Kb, 2017-10-06 06:44:39) 06d0197e927d0be36446e05ae62ece0d402c0df4fce32499dc8201d59e7cc6ab
dok1_1493625925.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:05:25) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
hermanberleti_12_1510059047.pdf (Hiánypótlás, 685 Kb, 2017-11-07 13:50:47) 57418f5b63d2ac81cee6e4a9ab175008b223a95e3843f1fa1a006b398649f4c1
hermanberleti_11_1507264927.pdf (Hiánypótlás, 602 Kb, 2017-10-06 06:42:07) a3f15e455ac10bad0830ef67d293d1a2d324642508a709691d17b99137594a32
hermanberleti_10_1507264931.pdf (Hiánypótlás, 604 Kb, 2017-10-06 06:42:11) 3d6fd38f57b27c73fea9a65fe56dfa5743ca66c5f76834dfbfc891f583d32f4c
hermanberleti_9_1507264934.pdf (Hiánypótlás, 371 Kb, 2017-10-06 06:42:14) be66ba271f414936a84dc554e22e28ba37d7d0bcb91d018d8caeb85f138f88b3
hermanberleti_8_1507264938.pdf (Hiánypótlás, 449 Kb, 2017-10-06 06:42:18) cc480d4c919db502d9d06f22eb9bcdef672e8b56b0fa6ad5cc6220546bdeb4af
hermanberleti_7_1507264944.pdf (Hiánypótlás, 802 Kb, 2017-10-06 06:42:24) cf337ad1825a2852e7f3715827818759537c59a33660e5211a596be18463909b
hermanberleti_6_1507264947.pdf (Hiánypótlás, 254 Kb, 2017-10-06 06:42:27) a49cc786f2503700160e9548bae4178b3356c831f61e299832f6b9cfa899c381
hermanberleti_5_1507264952.pdf (Hiánypótlás, 693 Kb, 2017-10-06 06:42:32) 56727ec0805a2e6c4b3498f759f79df9b44c56d54a962b9bb3a4c7aa4d21b336
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
terkepmasolat_kesjar_1507744915.pdf (Hiánypótlás, 114 Kb, 2017-10-11 20:01:55)
51369a80676a534ee1c75242da26a6734ccca223ca33f04f08d402bed51c6822
terkepmasolat_hermansportudvar_1507744925.pdf (Hiánypótlás, 76 Kb, 2017-10-11 20:02:05)
d3fa6490de951905b64e0987e9bd30f7b52cd878d2f1426884e8a8d0ab06dd7a
terkepmasolat_hermaniskola_1507744935.pdf (Hiánypótlás, 95 Kb, 2017-10-11 20:02:15)
50972f1cc4a77deb77f3ef28823695f4e2dffb14036c95a2f1ac0b7df196a1ef
e-hitelestulajdonlap_kesjar_1507744945.pdf (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-10-11 20:02:25)
d11f732f126f21219ce724c4e2fa260bed07ec6c70ce5e7d204ebc648eb48278
e-hitelestulajdonlap_hermansportu_1507744954.pdf (Hiánypótlás, 9 Kb, 2017-10-11 20:02:34)
442a336d97a254b5be689041c223d8f72a7998eb2ac7d8e4aed1a8d2c9677fdb
e-hitelestulajdonlap_hermaniskola_1507744961.pdf (Hiánypótlás, 9 Kb, 2017-10-11 20:02:41)
139b88a79b251acc6d8e07f58bf60e5f11dc03a030e0b84c369056edf611a5e8
bdse_nav_1493625930.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-05-01 10:05:30) e7826f46789206c96670a24d5d295fac53ab568894e83e216ffd87599133bcea
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
nyilatkozatklik_bors_1507265180.pdf (Hiánypótlás, 454 Kb, 2017-10-06 06:46:20) 6aec9cdbd69127775670d9fff1e23bc9cca75bd66c3be78d2351caea196557d5
tulajdonosihozzajarulas_bors_1_1507265185.pdf (Hiánypótlás, 771 Kb, 2017-10-06 06:46:25)
a185860efca8c5c77bd9191de0e49358a7819e9ae81bd6a1d194e2cd4742452b

2017-11-22 12:07

29 / 30

be/SFPHP01-08086/2017/MKOSZ
tulajdonosihozzajarulas_bors_2_1507265190.pdf (Hiánypótlás, 781 Kb, 2017-10-06 06:46:30)
153b2703370ae9be45bca288f49e057d73849da6a8f1bfc9d26c2b84cf3f3542
dok1_1493625920.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:05:20) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
dok1_1493707439.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-02 08:43:59) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
budaorsidsemuanyagpalankkalvall_1507446675.pdf (Hiánypótlás, 224 Kb, 2017-10-08 09:11:15)
7ab4a5d1dd9cbf1b6d2769bfbccb89614d28992797bf3ab30c57650771b58514
budaors-mapeiarajanlat_1507446679.pdf (Hiánypótlás, 362 Kb, 2017-10-08 09:11:19)
539d3830b06000f717041c224c705f212f673bd0aaebd082b83e389db018e653
mapei_budaorsfinanszirozasiutemte_1507538986.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-10-09 10:49:46)
ccc17f2c19e96003e2e967331a2ea348dbc85595778eab7c179980c52e8f9c2c
bdsetervezestifajanlat1v_1501253796.pdf (Kér. kieg. szerk., 852 Kb, 2017-07-28 16:56:36)
74a9adcfbd38b1b7e56ccf4e484ae77cfae61205174cad6090d6b296c0b1b10d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
dok1_1493625974.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 10:06:14) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
mapei_budaorsfinanszirozasiutemte_1507539038.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-10-09 10:50:38)
ccc17f2c19e96003e2e967331a2ea348dbc85595778eab7c179980c52e8f9c2c
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