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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

GÖDÖLLŐI SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

GSE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18720057-1-13

Bankszámlaszám

12021006-01630268-00100009

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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 Magyar Pünkösdi Egyház
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

2100

Város

Gödöllő

Közterület neve

Remsey Jenő

Közterület jellege

körút

Házszám

18

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2100

Város

Gödöllő

Közterület neve

Remsey Jenő

Közterület jellege

körút

Házszám

18

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 222 78 78

Fax

-

Honlap

www.gse.hu

E-mail cím

adam.rita@upcmail.hu

E-mail cím

adam.rita@upcmail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Ádám Rita

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 222 78 78

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Ádám Rita

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 20 222 78 78

adam.rita@upcmail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Grosics Gyula Sportcsarnok

2018-12-11 10:16

Létesítmény tulajdonosa
Mogyoród Önkormányzat

Létesítmény üzemeltetője
Mogyoród Nonprofit Kft

Átlagos heti használat (óra)
12

Használat célja
Felk. és versenyeztetés
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A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2007-02-28
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-04-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2018-12-11 10:16
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0,056 MFt

0,061 MFt

0,061 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,63 MFt

1,986 MFt

2,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

11,485 MFt

52,228 MFt

75 MFt

Egyéb támogatás

0,25 MFt

0 MFt

1 MFt

Összesen

13,421 MFt

54,275 MFt

78,561 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4,029 MFt

28,987 MFt

21,818 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,693 MFt

1,228 MFt

5,72 MFt

Anyagköltség

1,21 MFt

9,431 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,079 MFt

5,824 MFt

6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,632 MFt

2,445 MFt

3 MFt

Összesen

8,643 MFt

47,915 MFt

38,038 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek

2018-12-11 10:16

2016
19,71 MFt

2017
29,76 MFt

2018
30,188 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Személyi jellegű ráfordítások

2 547 716 Ft

50 954 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 161 900 Ft

23 238 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

13 107 983 Ft

262 160 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

21 692 405 Ft

433 848 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2018-12-11 10:16

Beadá
s

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A Gödöllői Sport Egyesület 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy megteremtsük a környék, az agglomeráció és a későbbiekben részint budapesti gyermekeinek
sportolási feltételeit. Sportolóink a 8-19 éves kor-osztályhoz tartoznak. Az elmúlt évben a következő kategóriákban indítottuk csapatainkat a Magyar Kézilabda
Szövetség által szervezett gyermekbajnokságban: U11, U13 lány. A szakmai koncepció szerint három edző irányítja a szakmai munkát. A következő évadban U13,
U11 és U10 illetve serdülő és ifjúsági csapatokat szeretnénk versenyeztetni. Egyesületünk igazolt játékosainak száma 78. Ezen kívül működtetünk óvodai csoportot.
Megkezdtük az Isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium tanulóinak a Gödöllői Sportegyesületbe való integrálását. Az óvodások és az alsó
tagozatosok (1-2. osztályosok) megismerkedhetnek a szivacskézilabdázás rejtelmeivel. Óvodában fő célkitűzésünk a játék megszerettetése. A gyerekek megtanulják
a játék alapjait, szabályait, majd a nagyobbaknak már lehetőséget biztosítunk, hogy rendszeresen versenyezzenek a különböző bajnokságokban, kupákban. Ezen
kor-osztályoknál az is rendkívül fontos feladat, hogy hozzászoktassuk őket a közösségi viselkedéshez. A gyermek kor-osztályoknál feladataink közé tartozik az
alapvető technikai, taktikai elemek elsajátíttatása. A serdülő, ifjúsági és junior kor-csoportnál célunk, hogy megfelelő szintű szakmai fejlődést biztosítsunk azon
sportolóink számára, akik a sportágban hosszú távon kívánják kamatoztatni képességeiket. A tehetségek kiválasztásának alapja, a tömegbázis szélesítése, a jelenlegi
létszám növelése. Ezért indítottunk az idei évtől iskolai és óvodai csoportot is. Sportolóinkkal igyekszünk a legtöbb hazai rendezésű kupás részt venni, illetve nyáron
külföldi tornákon is részt veszünk. (Spanyolország, Ausztria, Horvátország) Büszkék vagyunk korosztályos válogatott játékosainkra is. Egyesületünk a Mogyoródi
Sportcsarnokban tarja edzéseit, melyet bérleti díj ellenében használ.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és felméréseknek hatására konkrét lépéseket tett a mindennapos testnevelés bevezetésének
érdekében. A mindennapos testnevelés bevezetésének alapvető célja, hogy gyermekeinkből egészséges felnőttek váljanak. Ehhez azonban nem csak az óraszámok
mennyiségi növelésére, hanem azok minőségi tartalmának fejlesztésére is szükség van.Ezen feltételek biztosításához azonban korrekt infrastrukturális háttérre van
szükség. Testnevelés órát lehet ugyan tanteremben megtartani, de annak hatékonysága erősen megkérdőjelezhető. A Magyar Pünkösdi Egyház fenntartásában
Isaszegen működő Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola jelenleg egy szerkezetkész sportcsarnokkal rendelkezik. A testnevelés órák
megtartására alkalmas létesítménye jelenleg nincsen. A létesítmény felújítására egy többszereplős együttműködés alakítottunk ki. AZ MTK Sportegyesület Kézilabda
szakosztályának együttműködő partnere a Gödöllői Sport Egyesület (GSE), mely régóta színvonalas utánpótlás-nevelő munkát végez a kézilabda sportág területén. A
most elinduló, közös regionális utánpótlás-nevelési programunk összefogója a GSE. Ennek lényege, hogy Gödöllő mellett alközpontok kerülnek kialakításra
(Mogyoród, Kartal, Isaszeg), ahol a gyermekek tíz éves korukig részesülnek alapképzésben. Az első kiválasztás után a gödöllői egyesületbe kerülnek, ahonnan a
legtehetségesebbek jutnak majd fel az MTK utánpótlás csapataiba. A GSE feladata a kelet-pest megyei régi utánpótlás bázisának kialakítása. A Gödöllői Sport
Egyesület az isaszegi alközpont kialakítás érdekében megállapodást kötött az Isaszegen működő Bázis Sportegyesülettel. Jelen megállapodás tárgya a sportcélú
ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás jogcímen, a GSE által igénybe vehető támogatáshoz szükséges feltételek megteremtése a 2017-18-as támogatási
időszakra vonatkozóan. Gödöllői Sport Egyesület vállalja, hogy a 2017-18-as csapatokat versenyeztet a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt bajnokságokban. A
Bázis SE az új térség feltárása érdekében toborzást szervez az iskola leendő első osztályosai körében, és beindítja a körzet utánpótlás csapatait. A kiviteli tervek
elkészítésének megkezdése 2016. szeptember 1., befejezése 2017. március 31.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A 2017/18-as évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkat, az annak keretében megvalósított feladatokat az időszakos előrehaladási jelentésekben, illetve a
szezonvégi szakmai beszámolókban részleteztük. Az előző programok illetve 2017/2018-as sportfejlesztési program közötti kapcsolat oly módon jelenik meg, hogy a
tavalyi évben tervezett utánpótlás fejlesztése, az igazolt játékosok számának növelése továbbra is cél, az ott integrált gyermekeket tovább fejlesztjük és felkészítjük a
kor-osztályos kihívásokra. Ebben az időszakban a fókusz az alacsonyabb kor-osztályon lesz, mivel a korábbi gyermek kor-osztályos játékosaink serdülő
bajnokságban indulnak. Támogatni kívánjuk a minőségi iskolai oktatásban való részvételi lehetőséget, valamint a sportoláshoz való rendszeres lehetőséget,
csökkenteni az utazással járó anyagi és fizikális, mentális terheket. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • Az egyesület utánpótlás játékosai
létszámának növelése, az edzők által tehetségek felismerése Gödöllő és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban. • gyermekek megismertetése a kézilabdával,
beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása, • részt kívánunk vállalni a mindennapos testnevelés
bevezetésében és a megvalósításában is, • az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sport-szakemberek létszámának növelése. • az MKSZ képzési
stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzése, • az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése, •
az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése, • sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző kor-osztályos
csapatok számára, • pályabérleti díjak biztosítása, • nevezéssel, igazolásokkal kapcsolatos költségek biztosítása, • verseny és játékengedéllyel kapcsolatos kiadások
biztosítása, • csoportos utazás biztosítása, a költségek csökkentése érdekében mikrobuszok beszerzése. • a játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb
teljesítmény eléréséhez szükséges gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére, • saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken
való részvétel biztosítása. • évente több edzőtábort szervezése, csaknem minden igazolt játékosunk részvételével.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakemberek
foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és
a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. Következetes szakmai stábunk segítségével az egyesület komoly nevelési
funkciót is betölt a játékosaink életében. Rendet, fegyelmet sugárzunk, ők pedig megismerhetik saját korlátaikat, erényeiket, és mégis fejlődhetnek. Játékosaink hazánk a sportág hazánk nemzetközi életében betöltött vezető szerepének is köszönhetően - példaképeket választhatnak, újabb és más irányú célokat tűznek maguk
elé. Népegészségügyi szempontból is valljuk, hogy a sport általános üzenete az egészséges életmódot közvetíti, emellett megerősíti a növésben lévő gyermekek
csontozatát, izomzatát, keringését.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Nyilvántartási
szám

Tech. Vezető

Név

Ádám Rita

Adózás
módja

EKHO

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

8

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

8

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Ádám Rita

Licensz.

1965-07-24

N.r.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 471 284 Ft

25 477 Ft

50 954 Ft

2 547 716 Ft

2 547 716 Ft

5 069 954 Ft

5 095 431 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

2

250 000
Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

TRX készlet (kit)

szett

15

65 000 Ft

975 000 Ft

Sporteszköz

Dynair

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft
1 625 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop

A mobil elektronikus ügyintézés lebonyolítása miatt szükségessé vált, hogy az edzők is el tudják intézni feladataikat
számítógépen. ( mérkőzések elemzése,tagnyilvántartás stb)

TRX készlet (kit)

Az isaszegi sportcsarnokban fitness és konditerem kerül kialakításra. Ez alkalmat ad a Gödöllői Sportegyesület sportolóinak,
illetve az iskola tanulóinak, hogy itt végezzék erőnléti edzéseiket a specifikusan különböző izomcsoportok fejlesztésére kialakított
legújabb fejlesztésű kondi gépek segítségével.

Dynair

Az isaszegi sportcsarnokban fitness és konditerem kerül kialakításra. Ez alkalmat ad a Gödöllői Sportegyesület sportolóinak,
illetve az iskola tanulóinak, hogy itt végezzék erőnléti edzéseiket a specifikusan különböző izomcsoportok fejlesztésére kialakított
legújabb fejlesztésű kondi gépek segítségével.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 127 043 Ft

11 619 Ft

23 238 Ft

1 161 900 Ft

497 957 Ft

1 648 238 Ft

1 659 857 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Projektelem
kategória

Tervezés

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Isaszegi Gábor Dénes Óvoda,
Álatalános Iskola, Gimnázium
Sportcsarnok beruházás tervezés II.
ütem

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

2018-06-01

2018-08-31

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2018-08-31

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

18 332 450 Ft

18 332 450 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Isaszegi Gábor Dénes Óvoda,
Álatalános Iskola, Gimnázium
Sportcsarnok beruházás tervezés
II. ütem

Beruházás címe

2117
Isaszeg
Gábor Dénes köz
1

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

2499/3

egyéb

Indoklás

A korábbi TAO-s pályázatokon elnyert támogatásból
elkészültek az épület felújítására vonatkozó kiviteli
tervek. Időközben a tulajdonos Magyar Pünkösdi
Egyház további, az ingatlannal határos területeket
vásárolt. Így lehetőség nyílik az épület
kompromisszumok nélküli, nagyobb volumenű
felújítására. Ehhez szükséges az elkészült tervek
módosítása.

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

12 714 743 Ft

131 080 Ft

262 160 Ft

13 107 983 Ft

5 617 707
Ft

18 594 610 Ft

18 725 690 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Játékosok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 20:01:13

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok
Korosztály

Női
Igazolt

Férfi

Ebből versenyeztetett

Igazolt

Ebből versenyeztetett

U8

0

0

0

0

U9

5

0

0

0

U10

6

0

3

0

U11

7

2

0

0

U12

10

8

0

0

U13

9

8

0

0

U14

5

4

0

0

U15

0

0

0

0

serdülő

26

10

0

0

ifjúsági

11

0

0

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

79

32

3

0
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Csapatok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 20:01:03

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok
Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2017/18
Női

Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

Férfi

Női

Férfi

-

-

U7

0

0

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

0

0

1

0

U11

1

0

0

1

0

0

0

1

0

U12
U13

-

0

1

-

U14

-

U15

-

0
-

-

0

serdülő

0

0

1

0

ifjúsági

0

0

1

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

2

0

5

0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Grosics Gyula Sportcsarnok
Mogyoród

U14

10 000 Ft

16

12

192

1 920 000 Ft

Grosics Gyula Sportcsarnok
Mogyoród

U12

10 000 Ft

16

12

192

1 920 000 Ft

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

MAJOROS
GUSZTÁV

EKHO

4

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

Sportmunkatárs

Papp György

EKHO

6

12

185 000 Ft

36 075 Ft

2 652 900 Ft

Sportmunkatárs

Ácsné Huszti
Erika

EKHO

4

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Bozsovics
Rebeka

Normál

8

12

300 000 Ft

63 000 Ft

4 356 000 Ft

Edző

Kód

Nyilvántartási
szám

832

Edző

Beszerzés
folyamatban

Név

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

MAJOROS GUSZTÁV

1966.07.18.

A

Nem rel.

Serdülő

Papp György

1960-08-27

Nem rel.

Nem rel.

U12

Ácsné Huszti Erika

1972-11-21

Nem rel.

Nem rel.

Serdülő

Bozsovics Rebeka

1997-04-05

C

Nem rel.

U14

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

150 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 840 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

13 461 900 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

23 451 900 Ft
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2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

21 041 633 Ft

216 924 Ft

433 848 Ft

21 692 405 Ft

2 410 267 Ft

23 885 748 Ft

24 102 672 Ft
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

50 954 Ft

50 954 Ft

25 477 Ft

76 431 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

23 238 Ft

23 238 Ft

11 619 Ft

34 857 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

262 160 Ft

262 160 Ft

131 080 Ft

393 240 Ft

Utánpótlás-nevelés

433 848 Ft

433 848 Ft

216 924 Ft

650 772 Ft

Összesen

770 200 Ft

1 155 300 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A személyi jellegű források felhasználásának segítése. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos
felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, a teljes projektmenedzsment a
beruházás során, valamint a záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A tárgyi előfinanszírozott eszközök pályázatban foglalt beszerzésénél, azok nyilvántartásba, leltárba való vételénél és kiadásnál
való közreműködés. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció
beadása és ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

Az utánpótlás-nevelés feladatihoz kapcsolódó tevékenységes segítése. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a
szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Gödöllő, 2018. 12. 11.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Ádám Rita (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt 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 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 a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
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. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
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 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 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.
g. 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;
18. 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.
19. 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;
20. 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;
21. 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: Gödöllő, 2018. 12. 11.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Ádám Rita (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó GÖDÖLLŐI SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a GÖDÖLLŐI 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 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: Magyar Pünkösdi Egyház

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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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: Gödöllő, 2018. 12. 11.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Ádám Rita (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.

Gödöllő, 2018. 12. 11.

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 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
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 Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Gödöllő, 2018. 12. 11.
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Ádám Rita
elnök
GÖDÖLLŐI SPORTEGYESÜLET
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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
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

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:
2018-04-18 15:03:42
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: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-21 20:25:17
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:
2018-04-18 15:00:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 11:25:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:20:20
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:21:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:23:49
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2018-12-11 09:09:55
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 29
Utolsó feltöltés:
2018-09-21 21:22:29
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-01 18:53:50
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-09-21 20:27:10
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-09-17 09:24:12
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: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-21 22:51:22
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Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-09-17 09:29:12
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített 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:
2018-09-17 09:29:30
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: 6
Utolsó feltöltés:
2018-09-17 09:29:54
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 219
Utolsó feltöltés:
2018-09-21 23:14:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-17 09:30:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-09-17 09:30:32
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-17 09:30:44
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-09-17 09:30:55

Kelt: Gödöllő, 2018. 12. 11.

2018-12-11 10:16
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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

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

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%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

2 471 284 Ft

25 477 Ft

50 954 Ft

2 547 716 Ft

2 547 716 Ft

5 069 954 Ft

5 095 431 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

13 841 786 Ft

142 699 Ft

285 398 Ft

14 269 883 Ft

6 115 664 Ft

20 242 848 Ft

20 385 547 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 127 043 Ft

11 619 Ft

23 238 Ft

1 161 900 Ft

497 957 Ft

1 648 238 Ft

1 659 857 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 714 743 Ft

131 080 Ft

262 160 Ft

13 107 983 Ft

5 617 707 Ft

18 594 610 Ft

18 725 690 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

21 041 633 Ft

216 924 Ft

433 848 Ft

21 692 405 Ft

2 410 267 Ft

23 885 748 Ft

24 102 672 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

Összesen

37 354 703 Ft

385 100 Ft

770 200 Ft

38 510 003 Ft

11 073 647 Ft

49 198 550 Ft

49 583 650 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2018-12-11 10:16

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (297 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1525270820.jpg (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2018-05-02 16:20:20) fbf78239532a3b9229a5e76afa5ee8d8ee8cf16d79aa0ac984c04d73632e113b
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi_cimpeldany_adam_rita_14303_1525189709.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2018-05-01 17:48:29)
c04f13cda91e7e96e2e0aa2d411503f85fd328b533ef663c7194094ce26c9b0e
alairasi_cimpeldany_adam_rita_14303_1537554317.pdf (Hiánypótlás, 82 Kb, 2018-09-21 20:25:17)
c04f13cda91e7e96e2e0aa2d411503f85fd328b533ef663c7194094ce26c9b0e
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
teremberletiszerzodes1._1525193622.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2018-05-01 18:53:42)
6d8b30a722028b7ed816dd4e950abcd91a355197036504bd5be98ad2353a0c55
teremberletiszerzodes2._1525193630.pdf (Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2018-05-01 18:53:50)
df94fcb62803f77ca913e5a77f86a124c7f21bf79a05e1dd3256fe2a454c0470
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
beveteltermelesi_forrasok_godolloi__1525248955.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2018-05-02 10:15:55)
c5176666db6a21ae6ff86196472b9dcbbe561770969c38ffe6f93606b501d7df
gse_lemondo_nyilatkozat_1537169455.jpg (Hiánypótlás, 239 Kb, 2018-09-17 09:30:55)
7298aef425e5dfafc24d066db558a892397b2d9fead698d8cc7bf646f6cd92cd
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasi_utemtervgodolloise_i_1525254073.xlsx (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2018-05-02 11:41:13)
919081a6c064e815d7d4e41ddf34cb07cfe7475f6245d1cde489d46deddbb01d
gse_finanszirozasi_terv_1537169411.jpg (Hiánypótlás, 361 Kb, 2018-09-17 09:30:11)
44c8abc39eca601fcbf41fecdf74b08a7414c99d058aae698e0dea6146b506fa
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
fenntartas_kihasznaltsag_godollois__1525248988.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-05-02 10:16:28)
da158c0e69fc712013b7eb26b068ccd10ad2e936b4fde7abb17d6faeac41a3d1
gse_lemondo_nyilatkozat_1537169444.jpg (Hiánypótlás, 239 Kb, 2018-09-17 09:30:44)
7298aef425e5dfafc24d066db558a892397b2d9fead698d8cc7bf646f6cd92cd
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
uzemeltetesinyilatkozat_1511512343_1525249030.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2018-05-02 10:17:10)
368b22b4c34c50a1e5afc3d16ea9eec49e8caf61c48eb38fd9fbc9c5e31f26de
uzemeltetesi_koltsegterv_godollois__1525249053.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-05-02 10:17:33)
f280dbddb5762728e79ef9eb8d9f423284f450f20135f90f5a1b50c159529875
gse_lemondo_nyilatkozat_1537169432.jpg (Hiánypótlás, 239 Kb, 2018-09-17 09:30:32)
7298aef425e5dfafc24d066db558a892397b2d9fead698d8cc7bf646f6cd92cd
Egyéb dokumentumok
1544445991892455godollo_1544515760.pdf (Admin szerkesztés, 310 Kb, 2018-12-11 09:09:20)
4be92f14a20e981c31a91e15f6b18e3ceecf93fdc5a77ab9c86187592f30cd81
newdoc2018-12-0619.31.20godollo_1544515795.pdf (Admin szerkesztés, 7 Mb, 2018-12-11 09:09:55)
de1f8d3b7907e9cc0702d9635e699b6598401b1e5bd0eaeeb3932ecc339ccdd3
tervezesiajanlat18.05.02._1525281929.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-05-02 19:25:29)
f772ffab195b8c9eb416b9d3b39615437b158100e146fa95635cb3c23fb59403
001_1537554495.jpg (Hiánypótlás, 747 Kb, 2018-09-21 20:28:15) d923483b226994c6fc2b74eb30e3a4a695ee0668cbb9cf06f331eb58fca2e737
002_1537554501.jpg (Hiánypótlás, 561 Kb, 2018-09-21 20:28:21) 67c2adddeebec19799b3f9a7ba1485893941448cee8962cb2ccf419d3086afab
003_1537554508.jpg (Hiánypótlás, 510 Kb, 2018-09-21 20:28:28) def02c57658bddb17047435fcc6e059f4758b04a323f3e808c991649726479ed
nevezesikoltsegekjogcimheztartoz_1537555649.docx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2018-09-21 20:47:29)
3482992f1ff3b80853b4593f4c5e80229d9a58baf36a19abee2313c0942dd589
nyilatkozatmajorosfizetes_1537555938.jpg (Hiánypótlás, 259 Kb, 2018-09-21 20:52:18)
fb14b37919dfe8b249a1f4254d953b1a1dc660a19ae8d3be7e60a6c26defb54f
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat1._1525193398.pdf (Szerkesztés alatt, 305 Kb, 2018-05-01 18:49:58)
3f8cba94aaed95c95ae03c61ddc520b6d3a2fc6c5cfa0f9de9852b4eb9c649df
emminyilatkozst2._1525270890.jpg (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-05-02 16:21:30)
3d8df8d97ee5758664470498c8208315b295d34fbe06b766a730f6fd7d044f98
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
001_1524056622.jpg (Szerkesztés alatt, 549 Kb, 2018-04-18 15:03:42) 8fb24329ed880d9859a7627a5a0dc8b9a56578b439673e30b49fc9ae3de328c8
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002_1524056617.jpg (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2018-04-18 15:03:37) 3fbcf9bd552d040a3aa2787a83b5eb897cdd59d99384865b0d986ef46e0219c1
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1525253149.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2018-05-02 11:25:49)
6fde5302a4f92cde9a12cb32e695f2e8a4fa69535e1b3bf8ee9cba274bf32f63
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_002_06060_201_1524056411.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-18 15:00:11)
e9853537935afb854df4a40ac42ffc0d1969f5317be0f8f9d5431a18129de4ff
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2._1525271029.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 16:23:49) 9719ef0ef33e352b8e9c92adbc852f64920365f88c53e8fb1b3aa425006aa977
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
godollqi_sport_kiegjogeros2_1525248148.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 10:02:28)
5977f09577f0a0635e6c63fd6ef8e8b2e624a81226f5f5775f6ff2c9084d3024
gse_lemondo_nyilatkozat_1537169370.jpg (Hiánypótlás, 239 Kb, 2018-09-17 09:29:30)
7298aef425e5dfafc24d066db558a892397b2d9fead698d8cc7bf646f6cd92cd
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített 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
iaszeg_jelzalog_1462001005_14932968_1525248357.jpg (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2018-05-02 10:05:57)
8f46960f77180775451a13ff07ab0e2f12de140fdf827456e126e4b49d4a6c37
jelz_nyil_2017_11_23_1511534672_1525248363.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 10:06:03)
52463016e3eac8dd0b047832922a7bfd23a72b0bd4bff25e2cd353e4b76e029b
mpenyilatkozat_isaszeg_sportcsarno__1525248486.pdf (Szerkesztés alatt, 489 Kb, 2018-05-02 10:08:06)
e294dd08f1fe0cf834e8156f437daf8aa366a17210ecea40b725ff9704fead8d
gse_lemondo_nyilatkozat_1537169352.jpg (Hiánypótlás, 239 Kb, 2018-09-17 09:29:12)
7298aef425e5dfafc24d066db558a892397b2d9fead698d8cc7bf646f6cd92cd
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
piaciaronberelesrolnyilatkozat_1511_1525272178.pdf (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2018-05-02 16:42:58)
593c349995bbfc79817ba15dfa16dcceb2b1885fcb2b7f0e50f4f474a561380a
document_1537169052.docx (Hiánypótlás, 21 Kb, 2018-09-17 09:24:12) d9be0b921b288b86a6d65890fe7a9552538b39aacaec091e1b9da6d9402d9a2a
nyilatkozatteremberlet_1525272031.jpg (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2018-05-02 16:40:31)
69aa51363a2fb30b30a3016b37b950b5c85f957d1044d6bd9a69e00d519d0648
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
scan0925_1525248009.jpg (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2018-05-02 10:00:09) 88735cd7c637f55569786b79dffdc13a5fadba1a502c7e482faf1bb706bb7ab1
tullap_isaszeg_1493296505_1537563082.jpg (Hiánypótlás, 136 Kb, 2018-09-21 22:51:22)
1a2cf6c4cf631d3f5e53bd77d928b6b7a5736d917156e160a90d7dba850c5a2e
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
iaszeg_jelzalog_1462001005_14932968_1525254282.jpg (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2018-05-02 11:44:42)
8f46960f77180775451a13ff07ab0e2f12de140fdf827456e126e4b49d4a6c37
jelz_nyil_2017_11_23_1511534672_1525254287.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 11:44:47)
52463016e3eac8dd0b047832922a7bfd23a72b0bd4bff25e2cd353e4b76e029b
nyilatkozatonerohozii.ut_1537554430.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-09-21 20:27:10) f610fe56b2739091f249602205e02afa82dc0b6947071ace801eaff62990a0e6
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
fobb_mennyisegek_1803_1525252876.pdf (Szerkesztés alatt, 300 Kb, 2018-05-02 11:21:16)
6a1037b34b84e1ffbdbebfca9f7c641b1dec8b7a685a77b3509644d75137c74c
gya_anyaglista_arazott_20180326_1525252992.xlsx (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2018-05-02 11:23:12)
ba01e3aa15e6d9f8967a08a22b06c652493bff38ba04b44bce8719a88839855b
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