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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kazincbarcikai Sport Központ

A kérelmező szervezet rövidített neve

KSK Delfin VK

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Nem alanya az ÁFA-nak

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18433405-1-05

Bankszámlaszám

11734152-20036964-

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3700

Város

Kazincbarcika

Közterület neve

Hadak

Közterület jellege

útja

Házszám

3

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

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

3700

Város

Kazincbarcika

Közterület neve

Munkácsy

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

Telefon

+36 20 823 99 42

Fax

-

Honlap

www.delfinbarcika.hu

E-mail cím

kovacs.laszlokazincbarcika@gmail.com

E-mail cím

halaszb@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Halász Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 682 41 08

2020-09-25 08:11

1 / 25

be/SFPMOD04-02147/2017/MVLSZ
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

M obiltelefonszám

E-mail cím

Kovács László

+36 20 823 99 42

kovacs.laszlokazincbarcika@gmail.com

Lovász Katalin

+36 20 390 76 32

delfinbarcika@gmail.com

A programban foglalkozott közreműködő adatai
Cég neve
KSK Delfin VK

Képviselő neve
Kovács László

M obiltelefonszám
+36 20 823 99 42

E-mail cím
kovacs.laszlokazincbarcika@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Kazincbarcika Városi Uszoda

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Kazincbarcika Város Önkormányzata
Kazincbarcika Város Önkormányzata
6

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1999-11-30

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-11-30

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0.6

0.6

1300.0

Állami támogatás

0

0

0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2.5

2.5

2.5

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

12

11

3035.0

Egyéb támogatás

2

2

2

Összesen

17.1

16.1

4339.5

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4.9

5.2

5.724

Működési költségek (rezsi)

0

0

0

Anyagköltség

2

1

1

Igénybe vett szolgáltatás

6

5.5

6

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4

4

4253.0

Összesen

16.9

15.7

4265.724

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

16.9

15.7

15.2

Működési költségek (rezsi)

0

0

0
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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 támogatás

Közreműködői

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

4800989454

49880000

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

0

0

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0

0

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0

0

Versenyeztetés

0

0

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2020-09-25 08:11
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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 1999 novemberében alakult, mivel akkortól vált lehetővé az újonnan átadott 33 1/3 m, és tanmedencés fedett uszodánkban a folyamatos
edzéslehetőség. 2000. évtől kapcsolódtunk be a vízilabda életbe. Először a miskolci VUK, és Kékhullám egyesületekkel játszottunk edzőmérkőzéseket, majd elindultunk
az Országos Gyermek Bajnokságban. Mivel ez minden egyesületnek nagy utazási költséget jelent, az MVLSZ-gel közösen a BOVISZ megszervezte az Észak- keletMagyarországi területi bajnokságokat gyermek és serdülő korosztályokban. Ezeken Egyesületünk 2008/2009. évi bajnokságig sikeresen részt vett. Mivel Kazincbarcika
nem rendelkezik felsőfokú tanintézménnyel, így az addig felnevelt játékosaink legnagyobb része továbbtanulás miatt elhagyta a várost, illetve az Egyesületünket.
Keletkezett egy űr, mivel nem volt megszervezve az úszásoktatástól az úszáson át történő ún. feladási rendszer a vízilabda irányában. A 2010-2011 évet használtuk föl
ennek az előkészítésére, aminek eredményeként, és egy nagy toborzó szervezésével 2011 októberétől elértük, hogy ma cca. 70 gyerek sportol Egyesületünkben. A
TAO pályázatnak is köszönhetően sikerült 2 csapatot elindítani az Észak-Magyarországi Területi Bajnokságban, a cél, hogy ezt a számot a következő évben tartani
tudjuk. A pályázatnak köszönhetően sikerült a nálunk sportoló gyermekeknek egyen felszerelést biztosítani, amit meg is kaptak, nem beszélve a további, minőségi
edzésmunkát elősegítő felszerelésekről, eszközökről. Klubunk sportfejlesztési programja a 2016/17 szezonra a Kazincbarcikai Városi Uszoda használatával lényegesen
egyszerűsödött. Programunk szerves folytatása a tavaly megkezdett munkának, amit a városban történő felkészítés nagyban meghatároz és segít. A városi uszodában
többet tudunk edzeni, ami segíti és gyorsítja a gyermekek fejlődését. Sportfejlesztési programunkat nagyban fogja meghatározni, hogy az elnyert támogatási összeget
milyen mértékben tudjuk begyűjteni. Emiatt nincsenek a valóságtól elrugaszkodott terveink. Költségtervünket igyekeztünk a realitás talaján tartani. Terveink szerint a
következő bajnokságban ismét 1-1 csapattal indulunk Gyermek I. és Serdülő korosztályban. Ezek megvalósításához kérjük a Magyar Vízilabda Szövetség támogatását.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
10 pályás 20X50 méteres medence szakmai indoklása Kazincbarcika város 1995 óta rendelkezik, városi fedett uszodával, melyben egy 33 m hosszú medence és
kisméretű, 25 nm-es tanmedence található. Sajnos az eltelt évek alatt és a rossz konstrukció miatt az uszoda olyan mértékben amortizálódott, hogy felújítása szinte
teljesen reménytelen, mert a tartószerkezetek, vaspillérek folyamatosan vékonyodnak és előreláthatólag 3-5 éven belül balesetveszélyessé válhat az épület. A fa
tetőszerkezet és a gépészet javítása minden évben jelentős összegeket emészt fel, működésük nem energia hatékony, egyre távolabb áll a 21.század elvárásaitól. A
mérete miatt a medencét a szakosztály csak a nagyközönségi látogatás után az esti órában tudja igénybe venni, amely jelentősen befolyásolja az vízilabda utánpótlás
fejlődését, működését. Az uszoda területi elhelyezkedése sem megfelelő. A várostól, oktatási intézményektől távol a sportolók és tanulók oktatása iskolaidőben nem
kivitelezhető vagy csak jelentős költségtöbblettel, melyet napjainkban sem az önkormányzat, sem a jelenlegi iskolafenntartó nem tuja vállalni. A tervezett
uszodakomplexum a belvároshoz közel minden intézményhez gyalogosan öt-tíz perces sétával elérhető. A tervezett méretek és sportolási lehetőségek mindenképpen
biztosítani fogják a 25000 fős város közel 100.000 lélekszámú vonzáskörzet vízi sporttal kapcsolatos feltételeit. Szervezetten beindulhat a tanrendbe beépíthető úszás,
és vízilabda oktatás, további előnye, hogy a lakossági kikapcsolódást nem fogja zavarni a szakosztályi munka. Kisgyermekkorban elkezdődhet a vízhez szoktatás és
nem utolsó sorban korosztályokra lebontva működhet a város vízilabda élete. A komplexum további előnye, hogy 250 fős lelátó ¬¬- teljesen leválasztva a küzdőtértőlbetekintési, szurkolási lehetőséget nyújt a verseny és edzésmunkába. A méretek és befogadóképesség komolyabb, akár nemzetközi szervezésre is adhatnak esélyt
városunkban. Kültéri medence A 33 méteres kültéri medence újabb alternatívát jelent a város sportéletének fejlesztéséhez. Jelenleg a város nem rendelkezik kültéri
medencével, amely sportolásra és egy kikapcsolódásra alkalmas lenne. Építésével szélesebb lehetőség nyílik a szakosztályi munka bővítésére, újabb korosztályok
bevonására, csoportbontásokra képességek szerint. Ehhez kérjük a Magyar Vízilabda Szövetség támogatását.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt tervezett megvalósítását az alábbiak szerint prognosztizáljuk. Kiviteli tervek elkészítése: kb 5 hónap Közbeszerzési eljárás lefolytatása kivitelező
kiválasztására: kb 4 hónap Kivitelezés: kb 15 hónap A tervezett létesítmény első teljes működési éve így 2020.01.01-től kezdődhet meg. A projekt kivitelezésére
vonatkozó ütemtervet a kérelem mellékleteként csatoljuk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Programunk szorosan kapcsolódik a szakszövetség azon célkitűzésével, hogy az országban minden olyan helyen ahol rendelkeznek uszodával, a gyerekek
ismerkedjenek meg a vízilabdával. A szakemberek irányításával és támogatásával érjük el, hogy ezek a csapatok a vízilabda utánpótlás bajnokságban részt is
vegyenek. A kiválasztási folyamatban támaszkodjunk a helyi adottságokat és lehetőségeket jól ismerő testnevelő tanárokra. Törekedni kell a rendelkezésre álló
vízterület minél jobb kihasználására, a minél több mérkőzés lebonyolítására, akár edzőmérkőzés keretein belül is, ennek megvalósítása a MEAFC csapatával
rendszeres edzőmérkőzéseken megtörténik.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Kazincbarcikán szerencsére igen telített a sportolási lehetőségek köre, így a pályázatunkkal elősegítjük a vízilabda és az úszás lehetőségét a fiatalok előtt. Társadalmi
kihatása feltétlen az uszoda megnyitása volt, ami egyben munkalehetőség az alkalmazottaknak, úszásoktatóknak, gyógyúszóoktatóknak, úszó és vízilabda edzőknek.
Mivel a város vonzáskörzete nagy, így annak a vízi sportokra való hatása is óriási. Pályázatunk elérhetővé és vonzóvá teszi a szerényebb anyagi lehetőséggel
rendelkező családok gyerekeinek is az aktív sportolási lehetőséget, és a közülük való tehetséges gyerekek kiválasztását. Előnye is a fentiekben mutatkozik meg a
legjobban. Hátránya, hogy a térség munkahely kínálata szerény, így a felnevelt sportolóink 80 %-a 18-20 éves korára elköltözik a városból, így az utánpótlásba
fektetett tőkénk máshol térül meg.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

M unkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás
esetén annak okát.
Sportszakember neve

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat
kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Indoklás

Végzettséget
igazoló
dokumentum

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2020-09-25 08:11

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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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

M ennyiségi egysé
g

M ennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2020-09-25 08:11

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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)

tárgyi
eszköz
beruházás

2018-09-01
Kazincbarcika Városi Sportuszoda, Vizilabda és Rekreációs
Központ 2019-12-30

tárgyi
eszköz
beruházás

Hőszivattyú

2019-09-01

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2020-08-31

U.
f.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

2020-01-01

4252904872

2020-08-31

1238250000

5 491 154 872 Ft

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

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Kazincbarcika Városi Sportuszoda, Vizilabda
3700 és Rekreációs Központ 0256/2, 0256/5 HrszMindkét terület Önkormányzati tulajdon a területrendezés folyamatban
van.
Kazincbarcika
Külterület
..
Hőszivattyú

3700

0256/2, 0256/5

Kazincbarcika

be/SFP-02030/2017/MVLSZ határozat alapján az építendő vízi
komplexum fenntarthatóság érdekében további megújuló energia
beépítése az elfogadott gépészeti beruházáshoz

Külterület
..

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0

0

0

0

0

0

0

Utóf.

4703099560

48009895

49880000

4800989454

788055312

5541034872

5589044767
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2017/18 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

1

Látens csapatok
száma

1

Elméleti
gyereklétszám

40

Tényleges
gyereklétszám

44

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése
során figyelembe vett
gyerekek száma

2

40

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

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

25

1

Gyermek leány

3

0

Serdülő fiú

16

0

Serdülő leány

0

0

Ifjúsági fiú

0

0

Ifjúsági leány

0

0

Összesen

44

1

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Versenyző
neve

NSSZ szá
m

2020-09-25 08:11

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (-tól
–ig)
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/2018-as támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen
Sportszervezet
kategória
besorolása

E

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Válogatott/OB1es játékosok
száma

150 000 Ft

0

Igényelhető
összeg
játékosonként

Igényelhető támogatás
összesen
játékosonként

Igényelhető
összeg
összesen

100 000 Ft

0 Ft

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum
támogatás

150 000 Ft

7 500 000 Ft

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

M egnevezés

M . e.

M enny.
0

Egységár

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

M egnevezés

M .e.

M enny.
0

Egységár

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák
száma / hét

0 Ft

0

Hetek száma

Bérleti díj összesen (Ft)

0

0 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Korosztály

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

M unkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín

Ország

Ellátás

Létszám

Napok száma

Egységár

Tervezett ráfordítás

2017/18 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

Személyszállítási költségek típusa

M ennyiség

M ennyiségi egység

Egységár

Összesen

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0

Személyszállítási költségek

0

Nevezési költségek

0

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0

2020-09-25 08:11
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0

Összesen

0

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen
támogatás
0

2020-09-25 08:11

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2020-09-25 08:11

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Szakképzés

Az idei évtől szakképzésre pályázat benyújtása nem lehetséges, a tervezett képzseket az általános képzéseknél kell feltüntetni, illetőleg a személyi
jellegű ráfordításoknál, a Jóváhagyási Irányelvnek megfelelően.

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2020-09-25 08:11

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Versenyeztetés
A 2017/18-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2020-09-25 08:11

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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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)

Tárgyi utófinanszírozott

49880000

Összesen

49880000

M aximum közrem. díj
96833438

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
48009895

Összesen
97889895
97889895

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

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.

2020-09-25 08:11
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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: Kazincbarcika, 2020. 09. 25.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Halász Béla (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. 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;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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);
10. 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;
11. 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;
12. 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
benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba 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 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 az adatlapon feltüntetett 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.
13. 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;
14. 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.
15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Kazincbarcika, 2020. 09. 25.
..........................................................
aláírás
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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 Halász Béla (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kazincbarcikai Sport Központ (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kazincbarcikai Sport Központ (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 biztosításáról 2
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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Kazincbarcika, 2020. 09. 25.

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

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

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
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.
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4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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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 Vízilabda
Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség az 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 Vízilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Kazincbarcika, 2020. 09. 25.
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Halász Béla
Elnök
Kazincbarcikai Sport Központ
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra.

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

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

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

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

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

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Kazincbarcika, 2020. 09. 25.
..........................................................
aláírás
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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

M értékegység

M egjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

3

3

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

Edzőtáborok száma

db

0

0

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

0

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

0

Egyéb indikátorok:

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

M értékegység

M egjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyi eszköz beruházás

4703099560

48009895

49880000

4800989454

788055312

5541034872

5589044767

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0

0

0

0

0

0

0

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0

0

0

0

0

0

0

- ebből utófinanszírozott

4703099560

48009895

49880000

4800989454

788055312

5541034872

5589044767

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0

0

0

0

0

0

0

Képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből általános képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből szakképzés

0

0

0

0

0

0

0

Versenyeztetés

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

4703099560

48009895

49880000

4800989454

788055312

5541034872

5589044767

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0
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Tárgyi
100000

Utánpótlás
0

Képzés
0

Versenyeztetés
0

Összesen
100000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 darab)
ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
ures_1597654853.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:00:53) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
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)
ures_1597654800.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:00:00) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
De M inimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
ures_1597654841.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:00:41) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Egyéb dokumentumok
ures_1597654863.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:01:03) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
EM M I nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
ures_1597654821.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:00:21) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
ures_1597654789.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 10:59:49) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFM I rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ures_1597655079.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:04:39) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
ures_1597654810.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:00:10) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
ures_1597654831.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:00:31) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)
ures_1597654873.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:01:13) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés
ures_1597654971.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:02:51) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)
ures_1597654902.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:01:42) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve
ures_1597654940.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:02:20) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá helyszínrajz és a munkák
legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei
ures_1597654893.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:01:33) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
M űszaki ütemterv
ures_1597654951.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:02:31) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van kivitelezési- vagy ajánlati
(tender) tervei
ures_1597654882.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:01:22) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Pénzügyi ütemterv
ures_1597654961.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:02:41) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Projekt résztvevőinek bemutatása
ures_1597654982.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:03:02) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)
ures_1597654912.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:01:52) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
Üzemeltetési koncepció, jogi háttér
ures_1597654931.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:02:11) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
M agyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat
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ures_1597654921.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Kb, 2020-08-17 11:02:01) 2c288bd4ce7619f7057de2f7032b5f373bf718d352f3c32711df9d9b7ea0d140
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