
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  PRIMA SZABDIDÖSPORT ÉS REKREÁCIOS EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  PRIMA SE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett,
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr sportszervezet 

MKOSZ versenyrendszerében indul-e?  Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18541870-1-09

Bankszámlaszám  11738008-20060446-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Saját önerővel rendelkezik az egyesület.

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4025  Város  Debrecen

Közterület neve  -  Közterület jellege  -

Házszám  -  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4025  Város  Debrecen

Közterület neve  Piac  Közterület jellege  utca

Házszám  19  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 903 03 23  Fax  -

Honlap  www.primabasket.hu  E-mail cím  gu2sti@basketclinic.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Nagy Ágoston Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 903 03 23  E-mail cím  gu2sti@basketclinic.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Nagy Ágoston Miklós +36 30 903 03 23 gu2sti@basketclinic.hu

Keresztes Orsolya +36 70 883 18 16 keresztes.orsolya@taosoft.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

G4 Fitness G4 Fitness G4 Fitness 20 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1993-10-14

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1993-10-14

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7 MFt 7,5 MFt 7,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 37 MFt 53 MFt 406,75 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 105 MFt

Összesen 44 MFt 60,5 MFt 519,25 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 31 MFt 47 MFt 21,675 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 36 MFt 52 MFt 26,675 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2018 2019 2020

Utánpótlásra fordított összeg 31 MFt 43 MFt 41 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 307 967 Ft 86 159 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

27 508 857 Ft 550 177 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A PRIMA Szabadido ̋sport e ́s Rekrea ́cio ́s Egyesu ̈let 1993-ban alakult a rendszeresen mozogni kíva ́no ́ gyerekek sportola ́sa ́nak biztosíta ́sa e ́rdeke ́ben. To ̈bb mint tíz
esztendo ̋n a ́t voltunk meghata ́rozo ́ klub NB II-ben e ́s a no ̋i vonalon az NBI/ B-ben is. Uta ́npo ́tla ́sunk to ̈bbszo ̈r jutott el az orsza ́gos do ̈nto ̋kig, melyek közül többet meg is
rendeztünk Jo ́ ne ́ha ́ny uta ́npo ́tla ́s va ́logatottunk is volt. A 2016/17-s bajnoksa ́gban kezdtu ̈nk u ́jra komolyan dolgozni a fe ́rfi szakoszta ́llyal. Megnyertu ̈k az NB II
alapszakasza ́t. A 2017/2018-as szezonban veretlenül jutottunk az NB I B Piros csoportjába, ahol az alapszakaszt az ötödik helyen zártuk. AZ NB II-ben a ko ̈ze ́pmezo ̋ny
végén vagyunk, míg az U20-as csapattal a 13. helyeze ́st e ́rtu ̈k el az alapszakaszban, de a játékosok mindegyike U18-as korú. A me ́rko ̋ze ́seinket a velu ̈nk
egyu ̈ttmu ̋ko ̈do ̋ BKGDSE otthona ́ban Szigetszentmiklo ́son ja ́tsszuk. Egyesületünk egyik alapítója és tulajdonosa a BKG KOS Kosárlabda Kft-nek, mely működteti az
akkreditált BKG KOS Nemzeti Kosárlabda Akadémiát. A felnőtt csapat kötelező utánpótlását az akadémiai csapatok adják. A tehetségeknek a PRIMA SE a fogadó
klubja. 

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

A tervezett sportcsarnok nagy hiányt pótolna a térségben. A jelenlegi sportkomplexum csarnokában rendezzük Hajdú-Bihar megyei csapataink mérkőzéseit és itt
tartjuk csapataink edzéseinek kisebb részét. (ebesi, hajdúszoboszlói Kosárpalánta, u12, u11 és u14). Már több mint 200 gyerek sportol az egyesületben. Sajnos a
három bázisiskolánk mindegyikében tornaszoba méretű létesítmények vannak és sem az önkormányzatok, sem más mecénás nem volt képes, hogy vállalja egy új
csarnok építését. Viszont a város külső részében, a négyes főút mellett van a jelenleg is használt komplexum és a tervezett csarnok helyszíne, amely 15-20 perc
távolságra van a három iskolától, így az egyesület buszaival meg tudnánk kedvezményesen oldani, hogy rendszeres edzésre járást biztosítsunk nekik, mely
garantálná, hogy produktívabb szakmai munkát végezzünk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2022-ben kezdődne meg a támogatások lehívása, és ebben az évben kezdődne a beruházás. 

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 megyében tanuló gyerekek számára garantáljuk a lehetőséget, hogy nevelési költségtérítés nélkül csatlakozzanak a Debreceni Kosárlabda Akadémiába,
amennyiben Debrecenbe mennek továbbtanulni. Azok számára, akik viszont Hajdúszoboszlót választják, hosszú távon meg tudnánk oldani az utánpótlás-nevelés
folytatását ebben az új csarnokban. Felnőtt csapataink is ebben a teremben tudnának felkészülni, így a tehetséges gyerekeknek van továbblépési lehetőségük. A
jelenlegi csarnok kapacitása teljes kihasználtsággal működik. Nem tudunk elfogadható időben bérelni termet. A csarnok építtetője a komplexum tulajdonosa, saját
tőkével is rendelkezik. A jelenlegi csarnokot is szeretnénk leparkettázni, hogy alkalmas legyen minőségi kosárlabdázásra. Miután a komplexumban más
sportlétesítmények is vannak, kiváló felkészülési, edzőtáborozási lehetőség lenne, hiszen a két csarnok páratlan lehetőséget kínál erre, akár az MKOSZ rendezvényei
és programjai számára is. A tervezett ütemezés azonnal kezdetét venné, ha a pályázat támogatása megtörténne, hiszen az önerő rendelkezésre áll, sőt a komplexum
további bevételeire is lehetne számítani. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Ha majd az évadot már az új csarnokban tudnánk kezdeni, akkor nagy mértékű minőségi változások következnének be, megint nagyarányú létszám növekedésre
számítanánk! Ennek hozamaként nőhet az egyesület bevétele is és stabilabb lehetne a gazdasági háttere. Több kapcsolat, több lehetőség a támogatók, és segítők
megismerésére, felkutatására! Fontos tényező lenne, hogy az egyesületek a lehetőségeihez mérten arányosan vigyék véghez a fejlesztést, mert esetleges túlzó és
elrugaszkodott tervek komoly gondokat okozhatnak a jövőbeli munka során. Nem lehet a TAO támogatást úgy beállítani a rendszerünk mellé, hogy az egy biztos
hosszú távú fedezetet jelentsen az egyesületek számára! Még fontosabbá vált, hogy mindenki próbálja meg a kapcsolati, és egyéb tőkéjét úgy rendszerezni és
kiépíteni, hogy az a jövőben is működőképessé tegye az egész rendszert, amennyiben a TAO támogatás kikerül, vagy minimálisra csökken. Egyesületünk képes erre
a fenntartásra.
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Személyi jellegű ráfordítások

2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Bemelegítő mez
(verseny)

db 15 12 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bokarögzítő db 15 15 000 Ft 225 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edző vagy bemelegítő
póló

db 30 6 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edzőnadrág db 30 7 000 Ft 210 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Hátizsák db 15 8 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda cipő* db 30 50 000 Ft 1 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda mez/nadrág
garn.

db 30 22 000 Ft 660 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Melegítő alsó/felső db 15 30 000 Ft 450 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Mobil eredményjelző db 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kézisúlyzó db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kabát db 15 20 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futópad db 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

6 025 000 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Bemelegítő mez (verseny) Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Bokarögzítő Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Edző vagy bemelegítő póló Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Edzőnadrág Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Hátizsák Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Kosárlabda cipő* Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Kosárlabda mez/nadrág garn. Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Melegítő alsó/felső Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Mobil eredményjelző Felnőtt csapatunk számára szükséges eszköz.

Kézisúlyzó Felnőtt csapatunk számára szükséges eszköz.

Kabát Felnőtt csapatunk számára szükséges felszerelés.

Futópad Felnőtt csapatunk számára szükséges eszköz.

2020/21 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

4 178 728 Ft 43 080 Ft 86 159 Ft 4 307 967 Ft 1 846 272 Ft 6 111 159 Ft 6 154 239 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az
eddig megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

 Előző SFP folytatása?

2020/21 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete és
vége (év,

hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

Építési
beruházás,
felújítás

Parketta (sportpadló) felújítás, építés Parketta felújítás 2021-03-10
2021-06-30

2021-07-10 25 616 888 Ft

Építési
beruházás,
felújítás

Parketta (sportpadló) felújítás, építés Parketta felújítás 2021-03-10
2021-06-30

2021-07-10 12 856 213 Ft

38 473 101 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Projektelem elnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Építési beruházás, felújítás
Parketta (sportpadló) felújítás,
építés
Parketta felújítás

4030
Debrecen
Gizella
4/B

11224/3 egyéb Utánpótlás korú játékosaink és Felnőtt játékosaink
minőségi edzés és versenykörülményeihez
elengedhetetlen a régi, rossz minőségű parketta
felújítása. Ezen felül a parkettán lévő további
munkálatok és hozzá tartozó tartozékok megvásárlása a
cél.

Építési beruházás, felújítás
Parketta (sportpadló) felújítás,
építés
Parketta felújítás

2310
Szigetszentmiklós
Gyári út 
72

1034/2 egyéb Utánpótlás korú játékosaink és Felnőtt játékosaink
minőségi edzés és versenykörülményeihez
elengedhetetlen a régi, rossz minőségű parketta
felújítása.

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2020/21 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. 26 683 591 Ft 275 089 Ft 550 177 Ft 27 508 857 Ft 11 789 510
Ft

39 023 278 Ft 39 298 367 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni

Ezen a jogcímen kizárólag sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó energia költségek tervezhetőek amatőr sportszervezetek részére, azon belül villamosenergia
költség, gázenergia költségei tervezhetőek a sportszervezet saját tulajdonában, üzemeltetésében, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében.

2020/21 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek jogcím

Kategória Megnevezés Tervezett felhasználási idő kezdete Tervezett felhasználási idő vége Üzemeltetés jogcíme Költség értéke

0 Ft

2020/21 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek részletes indoklása

Megnevezés Üzem
irsz./
Üzem
város/
Üzem
Utca/
Üzem

házszá
m

Üzemeltetés
létesítmény

helyrajzi
száma

Sport célú létesítmény
tulajdonosa

Sport célú
létesítmény

üzemeltetője

Kosár-
labdára

jutó
havi

óraszá
m

Korlátozott
mértékű

gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi
hatással bíró

sportcélú
ingatlan feltételei

2020/21 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2019/2020

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2020/2021)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2020/2021)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 0 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 0 Nincs

Összesen 0 0 0 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 0 Ft

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás

2020/21 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Képzés

2020/21 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2020/21 évad - Tervezett összes 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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Versenyeztetés

2020/21 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

0 

2020/21 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Képzés fejlesztése  Üzemeltetés 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

86 159 Ft 86 159 Ft 43 080 Ft 129 239 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 550 177 Ft 550 177 Ft 275 089 Ft 825 266 Ft

Összesen 636 336 Ft  954 504 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és
a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Debrecen, 2021. 02. 08.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Nagy Ágoston Miklós (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 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 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 – igazolt
módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül 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 Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI,
a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. 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,
amely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 6. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

18. 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;

19. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.

tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

20. 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;

21. 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;
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22. 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;

23. 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: Debrecen, 2021. 02. 08. Dr. Nagy Ágoston Miklós 
elnök 

PRIMA SZABDIDÖSPORT ÉS REKREÁCIOS EGYESÜLET
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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 kedvezményezett státuszáról

Alulírott Dr. Nagy Ágoston Miklós, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó PRIMA SZABDIDÖSPORT ÉS REKREÁCIOS EGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a PRIMA SZABDIDÖSPORT ÉS

REKREÁCIOS EGYESÜLET

☐ 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

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Saját önerővel rendelkezik az egyesület.

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll

hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) 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. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☑ 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]
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☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, 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]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan5

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.6]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett 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: Debrecen, 2021. 02. 08.

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

1Hivatásos 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, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

6Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

7Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

8Lásd a 3. pont szerint!

9Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Dr. Nagy Ágoston Miklós (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.

Debrecen, 2021. 02. 08.

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).

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, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2020/2021-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 – ide nem értve a

támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Debrecen, 2021. 02. 08. Dr. Nagy Ágoston Miklós 
elnök 

PRIMA SZABDIDÖSPORT ÉS REKREÁCIOS EGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem
régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

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)

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

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi hiteles (.es3 formátumú) tulajdoni lap

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan üzemeltetési szerződése vagy a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy saját maga az
üzemeltető

Nyilatkozat arról, hogy a sportszervezet nem vesz igénybe állami támogatást az üzemeltetési költségek finanszírozása érdekében

Az üzemeltetési költségek előzetes kimutatásának dokumentációja (a kitöltendő táblázatok az MKOSZ honlapjáról tölthetőek le)

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

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

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását a
beruházáshoz.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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;

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

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

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával,
vagy a jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Kelt: Debrecen, 2021. 02. 08.
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 30 862 319 Ft 318 168 Ft 636 336 Ft 31 816 824 Ft 13 635 782 Ft 45 134 437 Ft 45 452 605 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 178 728 Ft 43 080 Ft 86 159 Ft 4 307 967 Ft 1 846 272 Ft 6 111 159 Ft 6 154 239 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

26 683 591 Ft 275 089 Ft 550 177 Ft 27 508 857 Ft 11 789 510 Ft 39 023 278 Ft 39 298 367 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 30 862 319 Ft 318 168 Ft 636 336 Ft 31 816 824 Ft 13 635 782 Ft 45 134 437 Ft 45 452 605 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (164 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat11_1582714428_1582880592.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2020-02-28 10:03:12)
ad9ec1d5ae9946da0ce4a4e54359a3891f0f204b76767031b381feb9606a9892

afanyilatkozat10_1593778725.pdf (Hiánypótlás, 101 Kb, 2020-07-03 14:18:45) 0c9d5ff1e1a212fd82e92c89a30838d7731b550efaab3a4fc90fd491db129f35

afanyilatkozat10_1593778725_1612519920.pdf (Hiánypótlás melléklet, 101 Kb, 2021-02-05 11:12:00)
0c9d5ff1e1a212fd82e92c89a30838d7731b550efaab3a4fc90fd491db129f35

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)

primasealairasicimpeld_1554469252_1582834863.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2020-02-27 21:21:03)
4214f674024dbee0122ab754d09c0bd5554e5c599de5f97942cecd69e02830fe

primasealairasicimpeld_1554469252_1582834863_1593777224.pdf (Hiánypótlás, 120 Kb, 2020-07-03 13:53:44)
4214f674024dbee0122ab754d09c0bd5554e5c599de5f97942cecd69e02830fe

Egyéb dokumentumok

k-03ii.emeletialaprajz_1582984950.pdf (Szerkesztés alatt, 437 Kb, 2020-02-29 15:02:30)
bc7760cf46a6516fee9421ad1ae61222af7f609b51d70359d3ce13d56d8e4d3d

g4_alairt_1594040171.pdf (Hiánypótlás, 816 Kb, 2020-07-06 14:56:11) 762f7af4117cd6e57c5cefe33a32b327c8d775cc190977ae85c50a8c24cfdd80

k-04helyiseglista_1582984960.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2020-02-29 15:02:40) 726072fcc30e348c1abf6257065de95920be1d9444b8a6b1477869a5df45831c

tothcsoportalairt_1594040193.pdf (Hiánypótlás, 803 Kb, 2020-07-06 14:56:33) 00cd9307393453543ca06e49132a6ada6399abdcb8162ef0a6c901e44b00fa85

k-05a-ametszet_1582984964.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-29 15:02:44) 9f27134e284e8d0d5176b02cc69d282a773ad8c8d92aeb879cf74845260485e5

indikativarajanlatfloorstorekft2020febr27_1594040211.pdf (Hiánypótlás, 335 Kb, 2020-07-06 14:56:51)
f929458a6d7c8854c76bb6b6ae201f84af52e71ad99334548bd09273daf7f0cd

k-06b-bmetszet_1582984972.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-02-29 15:02:52) fff9e30ef376220414d85df7c61a781af9706adb6b0dd305d38a0b388d6dfd29

indikativarajanlatfloorstorekft2020febr27_tothprojekt_1594040216.pdf (Hiánypótlás, 327 Kb, 2020-07-06 14:56:56)
c9f46d3fe70ca6097366e0aaeef284cce2c7024e065da7ce619de2d7fa62004e

k-07c-cmetszet_1582984977.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-29 15:02:57) 43456c5375185fb5b644591a91f5698ad0eb172b555b5fc18a42d502b37c9776

k-08retegrendek_1582984982.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2020-02-29 15:03:02) 8908753fd933a8c467af20733a559953e9d7ccca5c8115daeb86e0c617ffe768

k-09delnyugatihomlokzat_1582984986.pdf (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2020-02-29 15:03:06)
9d15c0c96062f869d35a0a621dbbcec8cd36262dc8f6582ebf30f16b4e515d7c

k-10eszakkeletihomlokzat_1582984990.pdf (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2020-02-29 15:03:10)
856c9e2101dc584a3ef65982fc56d6ac1c9d667b3967361afe1eb420c177e96f

k-11delkeletihomlokzat_1582984996.pdf (Szerkesztés alatt, 401 Kb, 2020-02-29 15:03:16)
15a510a39a9c5ae3d1ed98f4b066c016da74aa26fefd63057293d05ae0d97d47

k-12eszaknyugatihomlokzat_1582985000.pdf (Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2020-02-29 15:03:20)
247bf361af83dc4df3c2e0aa987ea7f9c16ea80b51f44b30ff3bbfc3a10b4a3f

kh-01helyszinrajz_1582985005.pdf (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2020-02-29 15:03:25) c9162f1e600fdf6c166b84e3af4c5589cc09e63fa3a09cb52679105db3196395

muszakileiras_csarnok_kiviteli_1582985010.pdf (Szerkesztés alatt, 538 Kb, 2020-02-29 15:03:30)
8c51093452efd59d660f62c574bba40f88e4038721f812dd82dc8406aff0bd3b

s-203assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985676.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2020-02-29 15:14:36)
d1ca1f1371d84d24f2ff7d4b0cc77ebabfb37975304b150f0d826a7ffdf422be

s-204assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985680.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2020-02-29 15:14:40)
d21cc2da4e301737f6856173586da2b26ffa47a719d099033c471d858d7bbaf4

s-205assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985684.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2020-02-29 15:14:44)
e3b81987e77b0681ac71d2f5a83d9d3464462c48e29619fb142fd1578f6a0ddd

s-206assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985693.pdf (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2020-02-29 15:14:53)
846d1c00d3363f02530b48dd5d3a0c0e3573f4426f0db3831f9a71d5db824ddf

s-207assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985697.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2020-02-29 15:14:57)
782dcfb2c9437aa436a083631f171129090fbd02f935798fb228f910f335e741

nyilatkozatszekhely_1594040527.pdf (Hiánypótlás, 130 Kb, 2020-07-06 15:02:07) 7414b0827b65fc8a10545ceba90ea8fd986c6b837f584095765ca84052a4d235

s-208assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985703.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2020-02-29 15:15:03)
d07c71424ef3d9f817bd30d75255b6b8782ce674e5270594e9bba844079ebeee
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s-210assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985712.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2020-02-29 15:15:12)
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16656a0685993da78c9405c2679bd13b60a15ce0bacc2754f2767015caedd257
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s-215assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985739.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2020-02-29 15:15:39)
72ce3505826c9efe44825e0357ae0cb8076607a8c94f63d1e9e3b4a8cb9d4403

s-216assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985743.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2020-02-29 15:15:43)
ed2caf53fb28244c6ae6e6dabdbde30bafba09485b1f5d215bead1c9dd45442d
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s-218assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985754.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2020-02-29 15:15:54)
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s-218assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985754.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2020-02-29 15:15:54)
b04cccfc7ee0a7ab99c6c45fa0e6c468247b22d9d52daa36a0fb61f9ec052003

s-219assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985760.pdf (Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2020-02-29 15:16:00)
96ab8ea0df20469d000bfd08c4871ad70603870f3c24321a53dd93515f7f4960

s-220assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985768.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2020-02-29 15:16:08)
8b09c9bb3b08871459e43e53ad816f96f94a106381100c8af73ac608bc994ac8

s-221assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985781.pdf (Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2020-02-29 15:16:21)
f25041eff596686eb9325ac1c4d8318fea3603bf603c9732948af841eb51c823

s-222assemblies-a2.dwg-a2advancesteel_1582985811.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2020-02-29 15:16:51)
90dc678cbadec2fd16c4f2f97f70f3eb1712f863e2520cc0364806b88437ed4b

s-223assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985816.pdf (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2020-02-29 15:16:56)
78c256cb4683588e4ff0a582a2123845a40b2ad3f319ad4d64f97302700dac02

s-224assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985821.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2020-02-29 15:17:01)
3f6bba54c859676a84873ccdd2fe83308afeca1cbfe5d6d8d7f95269bd2a194c

s-225assemblygr1-a1.dwg-a1advancesteel_1582985825.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2020-02-29 15:17:05)
8a80d3da1e0b2b0a33f0e8f867db90e395e3bdd6031f30cf94f5538bcf3af93a

s-226assemblygr2-a1.dwg-a1advancesteel_1582985831.pdf (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2020-02-29 15:17:11)
d1bfe2d69f1bb83ac0a5a2f8ca9e80fb8a0441d1bd2efb007d9fa5af690f3644

s-227assemblygr3-a1.dwg-a1advancesteel_1582985836.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2020-02-29 15:17:16)
077db4ce22f3779e665d26917a0ddb5736cd931a6a22977f3a9eb39db2409a8f

s-228assemblygr4-a1.dwg-a1advancesteel_1582985841.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2020-02-29 15:17:21)
40a33f0d0fd7e95cb852425f932abe16c55ba71485c2c17378874c3972a161fa

s-229assemblies-a2.dwg-a2advancesteel_1582985845.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2020-02-29 15:17:25)
f7178c061fab0af8fd3e9056c8b0fdc47fb754964a4c9056c7c9a7f28ebd762c

s-230assemblyr1-a2.dwg-a2advancesteel_1582985849.pdf (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2020-02-29 15:17:29)
e454cd966d1a9ada6cdef618423e5c3561d0bf00f4fa5dcf56a27dd792203c71

s-231assemblyr2-a2.dwg-a2advancesteel_1582985858.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2020-02-29 15:17:38)
a20a754e1461b3e01b9f91ffbe978be1615fb38678791af4d3effc6fbfacba5c

s-232assemblyr5-a2.dwg-a2advancesteel_1582985862.pdf (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2020-02-29 15:17:42)
27d47c809b017e1c0547cdae235f56a71c4473b9bb6e77421d25820ed17f4a9f

s-233assemblyr6-a2.dwg-a2advancesteel_1582985867.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2020-02-29 15:17:47)
083e7ae28d5425eb092d9208229f8fac09830edecaf98aec377e8296b63a7632

s-234assemblyr7-a2.dwg-a2advancesteel_1582985871.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2020-02-29 15:17:51)
2293babe4c4d6888b24fcba46b419629649e8d79844d7a8d498b9b38a267d18a

s-235assemblyr8-a2.dwg-a2advancesteel_1582985877.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2020-02-29 15:17:57)
b9ddd0dce92c70598c833945513c8ac581846ae93ea1e88124dccc7d22a41758

s-236assemblyr9-a2.dwg-a2advancesteel_1582985885.pdf (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2020-02-29 15:18:05)
4157f6954bd3af13bd9fb270d8fa3be629d55746629918232b41811d976587b2

s-237assemblyr10-a2.dwg-a2advancesteel_1582985892.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2020-02-29 15:18:12)
1e7ca9cd2b72b390a710a934f6e7ca484185c4f5347542f3301fa2ee13888df1

s-238assemblyr11-a2.dwg-a2advancesteel_1582985899.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2020-02-29 15:18:19)
5895448ad862d96c85d0c3b08e2f579ee28b4d7323f7d1d1d3ab8826953b1f42

s-239assemblyr12-a2.dwg-a2advancesteel_1582985904.pdf (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2020-02-29 15:18:24)
53c27f628925433b51945c5167973f5348d5b708d701911354bccac236c701bc

s-240assemblyr13-a2.dwg-a2advancesteel_1582985908.pdf (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2020-02-29 15:18:28)
6add36d5d440fe13baab20b4bdef51ed0e903cd54796c852623da6eb39a16844

s-241assemblies-a1.dwg-a1advancesteel_1582985912.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2020-02-29 15:18:32)
1d1aca91981c3a6ca46e95f6c894632895725591bf2fdc6b7faba01411e4cd38

s-300ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582985942.pdf (Szerkesztés alatt, 834 Kb, 2020-02-29 15:19:02)
cb48ea8366f1e492cbe06db7061a79942951894b2f517ad2926292649a966f84

s-300.1ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985946.pdf (Szerkesztés alatt, 830 Kb, 2020-02-29 15:19:06)
e6239f4065a76003b714d9a1b72016eff56fddb61ca28bf1777a47cab691432e

s-301ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582985950.pdf (Szerkesztés alatt, 549 Kb, 2020-02-29 15:19:10)
1d8801135443fce412ebc05721dd1a5b83429a5b5e0e98b280545100fcb9af06

s-302ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985955.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2020-02-29 15:19:15)
0795062cf313c970896e8a617e50fe4bebfd28ddccbbdf327d4e37bffaa4d7c6

s-303ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985959.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2020-02-29 15:19:19)
1ad0d235b90dae71c81f6f41eb02b97f67b00a9b86e00a63c152a70979797066

s-304ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985963.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2020-02-29 15:19:23)
d9380865650563aa00aebf34a6487cdc7ae2a63f152e5f1a0d7f1182f13f009f

s-305ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985968.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2020-02-29 15:19:28)
9dcdc4cddb72d9dc19f6e53f1ebf9330e268c79e343a2b58edeb2c03fefb84c3

s-306ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985972.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2020-02-29 15:19:32)
dc83e7cb8a713c86414916c216d775ee6d26ecb22a4137f78f62f87990c98c93

s-307ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985977.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2020-02-29 15:19:37)
c89a0b6faee39e3a27d522a5b1330d3c6a8a82fbb62207db851151138ecabd0d

s-308ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985985.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2020-02-29 15:19:45)
e15667cd77a8bfdb19791e499f3b5caea12538cc071b8282aab189b2438da5b0

s-309ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985989.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2020-02-29 15:19:49)
4bde423d2c5f4d453bc8e7c0e3b521c24641109128d4f34c080b3f4b8cc4941e

s-310ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985994.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2020-02-29 15:19:54)
845e317736eb6eaa4ed3c733e539a2c9a4910cfe836e8dee354ac7a2f7647a7b

s-311ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582985998.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2020-02-29 15:19:58)
c582115a69c09b49af827bf761be65146e1bbb8c4eb6b1b38d67d9be02d56560

s-312ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582986002.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2020-02-29 15:20:02)
1d211d77a2327a67065a87e69e6e7f1b3069309fdbf5d043b794fc80bc81c3a6

s-313ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582986006.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2020-02-29 15:20:06)
ca4bf5d3e8fc7f07feee5d52fbe964635e44cbb0a9d87ac5a085d61e3f6cf3a3

s-314ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582986012.pdf (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2020-02-29 15:20:12)

be/SFPHPM01-15456/2020/MKOSZ

2021-02-08 10:03 28 / 31



d1fd7471abbb7f6bea56feec465400ab3d41bb199c3c41f3c94de689e0059baf

s-315ga-a1.dwg-a1advancesteel_1582986017.pdf (Szerkesztés alatt, 322 Kb, 2020-02-29 15:20:17)
e3c99a71674bfb650dc138a9bf3b78c5b2e4539798c7b0ac901e4a36969f0581

s-316ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582986022.pdf (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2020-02-29 15:20:22)
1bbc2da92976c0c66902c5e09e86e1f282d2083755bfb8009270d805d56c05f4

s-317ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582986028.pdf (Szerkesztés alatt, 451 Kb, 2020-02-29 15:20:28)
4b4b3f78b5e2f38ff8f8f1dcf740bf651ce960440ab1e490686ea86a8f5e71b9

s-318ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582986035.pdf (Szerkesztés alatt, 476 Kb, 2020-02-29 15:20:35)
4d1c39520b301b136cd56f65520981c031204246577c42545161c9a6982fc133

s-319ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582986041.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2020-02-29 15:20:41)
aed76084b4405a6e0217e1d5059ec4e2c413d5ff9188eba751b357c6443313b0

s-320ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582986046.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2020-02-29 15:20:46)
5c83e2094c41e3561dc7e41e484fb39c172c892bc913ca83490fb84bcbd5f579

s-321ga-a0.dwg-a0advancesteel_1582986050.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2020-02-29 15:20:50)
58b3877ebc100cf305edc11fe2723e1ebe7148d08b4c7d30cd2aad97d72fdc50

s-001_iii-155_kiv_2019_csarnok_planart_megjegyzesek-a4_20200121_1582986056.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2020-02-29 15:20:56)
b2f9d4155d91c1db8e16964051da477a64fcb9ddc4d7e88694f7c95b699d5eaa

s-002_iii-155_kiv_2019_assemblylist_1582986063.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2020-02-29 15:21:03)
7f9ed6efbd2eecd917bbbf47174e62dbf305045eae4d1d2030740c60ab3e0570

s-003_iii-155_kiv_2019_anchorlist_1582986068.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2020-02-29 15:21:08)
f5f2f5f3da6cd1133eef203c5f5194afa85d6909b3dc2232d7db6d6adfc04aed

s-004_iii-155_kiv_2019_boltlist_1582986074.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2020-02-29 15:21:14)
454c34e6f0bade6f8c1ea447caf4d3cf438841e56ff1031a56a24af6743a6475

s-005_iii-155_kiv_2019_materiallistsummary_1582986078.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2020-02-29 15:21:18)
37bc2691bb30833d37d366da1285281e57e61f91770512650df69127ecaefa7d

s-006_iii-155_kiv_2019_drawingsstatuslist_1582986083.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2020-02-29 15:21:23)
d9527a049566a7a2c68443e235147aa7f2b4614a02ba149a16d8368f6f4f0267

s-300.2_iii-155_kiv_2019_csarnok_planart_atnezeti_3d_a0_20200121_1582986090.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2020-02-29 15:21:30)
5fad2b5f6b45da9ad2bd859d58685cba41b98fb96613218a5072d752fed12b28

nyilatkozatszekhely_1593777205.pdf (Hiánypótlás, 130 Kb, 2020-07-03 13:53:25) 7414b0827b65fc8a10545ceba90ea8fd986c6b837f584095765ca84052a4d235

nyilatkozat_beruhazas_1612518238.pdf (Hiánypótlás melléklet, 94 Kb, 2021-02-05 10:43:58)
7e6267547a5efe83a13833681f8474ddaf952b42b8c100aaa57ea05b832dce9b

tervezettkihasznaltasag_1582898581.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2020-02-28 15:03:01)
5668251d42d83e5cc689be7cde762b02fde454408eb9c8c29696618bbd27fdae

primasearajanlat20200907_093700_1611143814.pdf (Kér. kieg. szerk., 980 Kb, 2021-01-20 12:56:54)
a8f7f7078818b97e40e655378c48a9ddaca84c1003a063d84644526049212ba0

_pemarajanlat_szigetszentmiklos_20210113_1611143818.pdf (Kér. kieg. szerk., 191 Kb, 2021-01-20 12:56:58)
aecb8508424a345ad123fd3715810dca68e92ffc1b3a2f0b44f4576b34def5dc

_pemarajanlat_szigetszentmiklosfelujitas_20210113_1611143824.pdf (Kér. kieg. szerk., 189 Kb, 2021-01-20 12:57:04)
1f82656fb742762fd11087a6cf579c4a1beccf570e57db3a082454d5ed7adf1d

e-01foldszintialaprajz_1582984833.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2020-02-29 15:00:33)
6e3b11592a273475de668c4f76e37ef723bc63beec831533b696ce72192e5b15

e-02i.emeletialaprajz_1582984839.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2020-02-29 15:00:39)
4390d93d8299ff689fe8c1fb0ea4fe81cba384a9993adda81b55e2dc68ed2cde

e-03ii.emeletialaprajz_1582984846.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2020-02-29 15:00:46)
aa038af62e43073e8a3ee96ac4db1036455e8a5b43b32f39c8f00337ee1106a4

e-04helyiseglista_1582984851.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2020-02-29 15:00:51) c4e655bf7ffa56b3d7f25454ca1ab74bb79c5b86e6c68e53fec4d871ab0c17ba

e-05a-ametszet_1582984856.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2020-02-29 15:00:56) 305546a0a66ae5d302f053bf79cdc0343741780806aebd0b59173f0d3035864d

e-06b-bmetszet_1582984861.pdf (Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2020-02-29 15:01:01) 28f9d41948f303a084acbc80585d78ee3b2b3ef880d75be12b8cda392fe07653

e-07c-cmetszet_1582984870.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2020-02-29 15:01:10) 7fdcf8998606fc6af30363d50718bfcc26eee403277385731cd4185d668af9ad

e-08retegrendek_1582984876.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2020-02-29 15:01:16)
2c68aea8f3c31caf210d823d1d4c6659412bb9342396058c053e8d40dc3086e7

e-09delnyugatihomlokzat_1582984882.pdf (Szerkesztés alatt, 145 Kb, 2020-02-29 15:01:22)
d42f2264c1ba68d8e66581ac7f31f01ed38152057604034926d4cd495e960b47

e-10eszakkeletihomlokzat_1582984895.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2020-02-29 15:01:35)
fb6eb57f8d9d0a4b14ea6c335c8924fb7d850d977beee9b1bd139a7f2e5d10e4

e-11delkeletihomlokzat_1582984899.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2020-02-29 15:01:39)
3338da122c2c0cfe73b485ac642587fa44640ceb1fd0f7abdea6fd688044995d

e-12eszaknyugatihomlokzat_1582984905.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2020-02-29 15:01:46)
441091c0582aa872f83b288b7d3ab747d341d1064be417c451766f1bc9f5ca48

e-13latvanytervek_1582984912.pdf (Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2020-02-29 15:01:52)
5bb9b5652ac965f4dda97c509cdfd7ee101f06784a3e0be6152869573e1ab11e

hm-1helyszinrajz20191021_1582984918.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2020-02-29 15:01:58)
8bfa76870ed2a060dee0e400bdb50384ac4b8d151cc395e939f7ba3ae3065304

muszakileiras_raktarcsarnok_1582984929.pdf (Szerkesztés alatt, 630 Kb, 2020-02-29 15:02:09)
61cada446b3a1974d5ba80e7d0605f010a9294515149c639f8b17d73f98b65bf

tuzvedelem_1582984934.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-29 15:02:14) cedc9657ed35656d2dc23ae84db9b3fb1bdd2485c57fea8c70f03781f7e5f77c

k-01foldszintialaprajz_1582984941.pdf (Szerkesztés alatt, 834 Kb, 2020-02-29 15:02:21)
10c3d8905da75ddc7c71499352109a3fd8720095a46c335f353156ed62a80646

k-02i.emeletialaprajz_1582984946.pdf (Szerkesztés alatt, 865 Kb, 2020-02-29 15:02:26)
10f859b7c596b7fbe58e8333e24fb47c2350a1a84cf1a508f82a57e84960b4e0

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozatuj_1582880394.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2020-02-28 09:59:54) 4fc0c8d3f17d13e76f7774106c01e9e18f761f47b52e197e8dd14c8b7f2f98fb
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emminyilatkozat18_1593777348.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2020-07-03 13:55:48) 2e3705ea436acd0760760d6ed19e04318098b86e05bb17dffb3ac000ba287c8f

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős
építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási
tevékenység nem építésiengedély-köteles

n_1611145915.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2021-01-20 13:31:55) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

nemrelevans_1594040289.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2020-07-06 14:58:09) 77f10fc5eed7e4af808807e052b2119c36a771b3a565a92a8e93c1db5c6ecd15

hatarozatepitesiengpluszhatarozatgizellau4b_1582834977.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-02-27 21:22:57)
98ce65eb7114fe2396f58f6faea1eaf3385cc824906d1d65927b0606592797fb

n_1612518344.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:45:44) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

primasekivonat202002261_1582834836.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2020-02-27 21:20:36)
7466d2323a1ba7a5b9d6062d1956ba58c84f8b521559a97bf59653bbbefccb3b

primasekivonat202002261_1582834836_1593777246.pdf (Hiánypótlás, 478 Kb, 2020-07-03 13:54:06)
7466d2323a1ba7a5b9d6062d1956ba58c84f8b521559a97bf59653bbbefccb3b

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

2020februarprimasetargyieszkozbank_1593774290.pdf (Hiánypótlás, 107 Kb, 2020-07-03 13:04:50)
c39157170b6324aa8db20544e5817a0d46decf67637ba09428ad491d862d7eb8

n_1612518325.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:45:25) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

kozig_1582890193.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2020-02-28 12:43:13) f90bbef40a2e99992b6692e3b3b5c6f625b5a09d7d8c284fd752e4b5dcc1095f

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

koztart_opten_kerelem_001_15456_20200227_1582835980.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2020-02-27 21:39:40)
147c29f62e9d07f3b6f55abfb662a95927987c4a1eb9229e1421039c81ef3d9f

koztart_opten_kerelem_002_15456_20200703_1593777253.pdf (Hiánypótlás, 78 Kb, 2020-07-03 13:54:13)
5ea62840c9d441e43a8845494a7ebebe595671372b9509c974dcf3465cf26faa

koztart_opten_kerelem_003_15456_20210120_1611145863.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2021-01-20 13:31:03)
f27c6f1535b3d877995bf929c13bbc8b90eee091f4845f66beac53ef6986f58c

koztart_opten_kerelem_003_15456_20210120_1611145863.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2021-01-20 13:31:03)
f27c6f1535b3d877995bf929c13bbc8b90eee091f4845f66beac53ef6986f58c

koztart_opten_kerelem_003_15456_20210120_1611145863.pdf (Hiánypótlás melléklet, 78 Kb, 2021-01-20 13:31:03)
f27c6f1535b3d877995bf929c13bbc8b90eee091f4845f66beac53ef6986f58c

koztart_opten_kerelem_003_15456_20210120_1611145863.pdf (Kér. kieg. szerk., 78 Kb, 2021-01-20 13:31:03)
f27c6f1535b3d877995bf929c13bbc8b90eee091f4845f66beac53ef6986f58c

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

n_1611145973.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2021-01-20 13:32:53) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

nemrelevans_1594040280.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2020-07-06 14:58:00) 77f10fc5eed7e4af808807e052b2119c36a771b3a565a92a8e93c1db5c6ecd15

n_1612518539.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:48:59) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

-_1582983557.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2020-02-29 14:39:17) 78cd0d130ced317a630a9ea6147c303615fe9b6b5dc364d6a947f352da6657f1

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat212_1582714527_1582880891.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2020-02-28 10:08:11)
084a47ed70624158b58e663049b3c2b2f5de48067936e3935a913866de7ef0ca

nyilatkozat213_1593777340.pdf (Hiánypótlás, 125 Kb, 2020-07-03 13:55:40) c72fed6a4fbe34b6d8e991e0fbfdde1a73a5c2d80ad67bb346eb74cabb3aa553

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat-onero_1582835066.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2020-02-27 21:24:26) 75a8dc4e20ed51f3fecd2f28fbef60e88995bab8f03fb3abfbd70d1555cc5370

2020_2021_nyilatkozat_onresz_forrasarolprimatargyi_1593777282.pdf (Hiánypótlás, 157 Kb, 2020-07-03 13:54:42)
fe4b2f48fa9734cd21d62e40df3b57cf532461ea08bda46f64e584278e75f5b0

n_1612518335.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:45:35) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

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

n_1611145923.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2021-01-20 13:32:03) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

nemrelevans_1594040301.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2020-07-06 14:58:21) 77f10fc5eed7e4af808807e052b2119c36a771b3a565a92a8e93c1db5c6ecd15

n_1612518531.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:48:51) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

finanszirozasiutemterv1_1582982562.pdf (Szerkesztés alatt, 435 Kb, 2020-02-29 14:22:42)
9171f2b8373aa4fdb3f3c957517993b9b9a0acb44f4e903f4de318878e48ad6d

finanszirozasiutemterv2_1582982567.pdf (Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2020-02-29 14:22:47)
8cf212fccf111b2bb703d1e09563317a4fc3a4bb0b64515aabde50c5eb321b8f

finanszirozasiutemterv3_1582982572.pdf (Szerkesztés alatt, 426 Kb, 2020-02-29 14:22:52)
fee59f9902e568f52333566028c2cd9987b9db61b2a5a732f3939e6da9d7752e

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

n_1611145950.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2021-01-20 13:32:30) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

nemrelevans_1594040264.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2020-07-06 14:57:44) 77f10fc5eed7e4af808807e052b2119c36a771b3a565a92a8e93c1db5c6ecd15

gizellautca4bhitelestulajdonilap112243_1582834930.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2020-02-27 21:22:10)
1c4aaf5628c9b1e9d3ef6f6f6a3159be94e6796f340b2028ab8e6e76d54ae051
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n_1612518507.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:48:27) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását a beruházáshoz.

n_1611145942.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2021-01-20 13:32:22) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

nemrelevans_1594040325.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2020-07-06 14:58:45) 77f10fc5eed7e4af808807e052b2119c36a771b3a565a92a8e93c1db5c6ecd15

tulajdonosihozzajarulonyilatkozatokjtcstcs_1582834949.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2020-02-27 21:22:29)
7cdd7cce9386e4bb5e59083bf1c4a7783ea7c77d679989e505eb9e8570682e71

uzemeltetesiszerzodesjtcsraceforver_1582834953.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-27 21:22:33)
f837502071256a8b811762e99fb2609c4b580df6fd2dd721b7bb0738f02764e3

n_1612518557.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:49:17) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

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;

n_1611145980.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2021-01-20 13:33:00) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

nemrelevans_1594040336.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2020-07-06 14:58:56) 77f10fc5eed7e4af808807e052b2119c36a771b3a565a92a8e93c1db5c6ecd15

n_1612518497.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:48:17) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

-_1582983502.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2020-02-29 14:38:22) 78cd0d130ced317a630a9ea6147c303615fe9b6b5dc364d6a947f352da6657f1

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

n_1611145966.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2021-01-20 13:32:46) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492

nemrelevans_1594040272.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2020-07-06 14:57:52) 77f10fc5eed7e4af808807e052b2119c36a771b3a565a92a8e93c1db5c6ecd15

tulajdonosihozzajarulonyilatkozatokjtcstcs_1582970486.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2020-02-29 11:01:26)
7cdd7cce9386e4bb5e59083bf1c4a7783ea7c77d679989e505eb9e8570682e71

n_1612518547.pdf (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2021-02-05 10:49:07) 7ea30ca1110611205f3ed24d42e34b64f738d646b0a0608f62918afc0b792492
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