
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  ICT Europe Sportmanagement Kft.

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  113

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  14113569-2-43

Bankszámlaszám  11702036-20714176-

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

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:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1117  Város  Budapest

Közterület neve  Fehérvári  Közterület jellege  út

Házszám  50-52  Épület  

Lépcsőház   Emelet  3

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1112  Város  Budapest

Közterület neve  Igmándi  Közterület jellege  utca

Házszám  20  Épület  

Lépcsőház   Emelet  1

Ajtó  1

Telefon  +36 30 484 58 22  Fax  +36 30 484 58 22

Honlap  http://www.icteurope.net/  E-mail cím  kosarlabda.icteurope@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Radics Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 484 58 22  E-mail cím  radicsbazsi@hotmail.co.uk

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

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Radics Balázs +36 30 484 58 22 radicsbazsi@hotmail.co.uk

Pozmann Beatrix +36 70 489 90 65 boldog.beatrix67@gmail.com

Borbély Tünde +36 30 467 41 37 sport@develcon.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola

Bicske Város
Önkormányzata

KLIKK 16 Felk. és
versenyeztetés

Camugo Sportlab Csarnok K-Trading Kft ICT Europe Kft és United Sportlab
Kft

15 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2007-11-22

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2007-11-22

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) 13,7 MFt 17 MFt 20 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 1 MFt 75 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 13,7 MFt 18 MFt 95 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0,8 MFt 45 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,207 MFt 1,7 MFt 1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 10,2 MFt 14,1 MFt 15 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,16 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

Összesen 10,567 MFt 16,8 MFt 61,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2018 2019 2020

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0,8 MFt 90 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

be/SFPHP01-15419/2020/MKOSZ

2020-09-16 09:03 3 / 30



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)

0 Ft 0 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

39 998 622 Ft 799 902 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

17 145 323 Ft 342 906 Ft Nettó

Képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Versenyeztetés 92 497 Ft 1 850 Ft Nettó

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

Sportszervezetünk csapatai évek óta szerepelnek az U11-U12-es országos bajnokságban, azonban létszámban az elmúlt évben érettek meg az önállósodásra. A
2018/2019-es szezonunk fő feladata a játékosállomány növelése volt, aminek köszönhetően a 2019/2020-as idényben 5 palánta, 3 U11-es, 2 U12-es és egy U14-es
csapatot indítottunk az országos bajnokságokban. A következő évi tervek között szerepel a környező településeken lévő kisebb iskolák (Mány, Csabdi, Zsámbék)
bevonása programunkba. Célunk továbbá, hogy a gyerekeket minél magasabb szinten fejlesszük és versenyeztessük mind hazai, mind nemzetközi környezetben.
Sportszervezetünk bázisa a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, melyet igyekszünk folyamatosan fejleszteni. Létszámemelkedésünk következtében új
teremre van szükségünk,a Bp. XI. kerületben lévő Camugo Sportlab csarnokkal kívánjuk megoldani ezt a helyzetet. 

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

Sportszervezetünk létszáma évről évre növekszik, ezt a növekedést a jövőben is fent kívánjuk tartani. Emiatt megnövekedett a teremhasználat, amelyet most már nem
tudunk kizárólag a bicskei iskolával fedezni. A Budapest, XI. Hunyadi János úton lévő csarnok átalakításával kívánunk létrehozni két teljes és egy fél pályát kialakítani.
A fél pálya az edzéseken kívül B33 mérkőzéseknek adhat majd otthont. Ez a fejlesztés lehetőséget biztosít a kerületből és esetlegesen a környező kerületekből érkező
gyerekek integrálására, ezzel tovább növelve az utánpótlás korú sportolóink létszámát. Terveink között szerepel, hogy elsősorban utánpótlásból kinevelt
játékosainkból felnőtt csapatot indítunk a bajnokságban. A csarnok átalakítása során a két teljes és a fél pályán sportparkettát fektetünk le, kialakítjuk az
eredményjelző rendszert és a hangosítást,és 300fő elhelyezésére alkalmas lelátót telepítünk.További 200 állóhellyel együtt a csarnok befogadó képessége 500 fő
lesz.A hatékonyabb edzéstartás miatt a két teljes pályán térelválasztó függönyt kívánunk felszerelni. Fenti beruházás eredményeképpen a csarnok a  BKG női NB I/B
csapata és a Pénzügyőr férfi NB I/B csapata hazai mérkőzéseinek ad otthont, továbbá a felkészülésben is szerepet kap. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2020. július 1- 2021. június 30. 2020. július 1 – augusztus 4. Pihenő 2020. augusztus 5 - szeptember 1. Nyári felkészülési időszak, napközis és bent lakásos táborok (I.
munka szakasz) (Benne: mot. tesztek, a gyermekek mérése /magasság, testsúly, karfesz./, elméleti foglalk., hazai és nemz. edzőmérk.) 2020. szeptember 02 -
december 31. II. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: mot. tesztek, a gyermekek fej. mérése /magasság, testsúly, karfesz./, sportpsz.foglalk., gyógytorna,
elméleti foglalk., hazai és nemz. edzőmérk.) 2021. január 1. – május 17. III. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: mot. tesztek, a gyermekek fej. mérése
/magasság, testsúly, karfesz./, elméleti foglalk., hazai és nemz. edzőmérk.) 2021. május 18. –június 30. IV. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: mot.
tesztek, a gyermekek mérése /magasság, testsúly, karfesz./, elméleti foglalk., hazai és nemz. edzőmérk.) Az iskola befejezése után napközis táborok. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Fontos céljaink közé tartozik egy kistérségi központ kialakítása mellyel még több gyermek számára tudnánk biztosítani a minőségi sportolás lehetőségét. További
célok: minőségi létszám növelése, kosárlabda tanfolyamok szervezése, beépítése a mindennapos testnevelésbe, képzéshez szükséges eszközállomány javítása,
szakemberek képzése és anyagi megbecsülése, eredményesség növelése, sportág népszerűsítése. Szakmai célok: magasan képzett játékosok nevelése, fejlesztése,
a sporton keresztül a fiatalok nevelése, hazai és nemzetközi versenyeztetés. 

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

Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra, a rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek, családok
életmódjának, életformájának megváltoztatása, átalakítása. Sportszervezetünkben a szülők rendszeresen jelen vannak rendezvényeinken, valamint aktív résztvevői a
klub életének, így a családnak is rendszeres programot biztosítunk, segítve hogy a gyerekek felnőtt korukra kitartást, tudatosságot, rendszerességet vigyenek
életükbe. Gazdasági hatás: - a költségek átgondolt tervezésével a képzés és a költséghatékonyság arányának optimalizálása - az edzők társadalmi, szakmai
elismertségének, megbecsülésének elfogadása - a támogatói, pártolói kör szélesítése, a kosárlabdába áramló anyagi eszközök növelése Várható előnyök: - a
sportolói bázis szélesedése - a képzés színvonalának emelkedése - a gyerekek mozgásigényének jótékony célú átmentése, a csavargás és a káros szenvedélyek
helyett tartalmas és sikeres program biztosítása az önmegvalósításra. Minimális kockázat: - a költségvetés átgondolt, fenntartható, előre mutató - a program során
általában jellemző kockázat nem nagyobb, mint a társadalom egyéb területein
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Személyi jellegű ráfordítások

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)

0 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 sportparketta 2020-08-17
2020-09-30

2020-09-30 16 655 000 Ft

Építési
beruházás,
felújítás

Épületvillamossági felújítás térelválasztó
függőny

2020-08-17
2020-09-30

2020-09-30 4 976 000 Ft

Ingatlanhoz
fűződő
beruházás

Beépített eredményjelző FIBA előírásnak
megfelelő
eredményjelző
rendszer 2 db

2020-08-17
2020-09-30

2020-09-30 15 960 000 Ft

Építési
beruházás,
felújítás

Épületvillamossági felújítás 2 pálya
hangosítása

2020-08-17
2020-09-30

2020-09-30 6 300 000 Ft

Építési
beruházás,
felújítás

Épületvillamossági felújítás a félpálya
hangosítása

2020-08-17
2020-09-30

2020-09-30 1 550 000 Ft

Ingatlanhoz
fűződő
beruházás

Mobil lelátó/lelátó mobil lelátó 30 m
hosszúságban

2020-08-17
2020-09-30

2020-09-30 10 500 000 Ft

55 941 000 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
sportparketta

1117
Budapest
Hunyadi János út
16

43587/13 egyéb A Hunyadi János úti csarnokban két teljes és egy fél
(B33 mérkőzésekhez és edzésekhez) fedése
sportparkettával

Építési beruházás, felújítás
Épületvillamossági felújítás
térelválasztó függőny

1117
Budapest
Hunyadi János út
16

43587/13 egyéb a hatékonyabb edzéstartásban és esetlegesen B33
mérkőzések lebonyolításában segít a térelválasztó
függőny

Ingatlanhoz fűződő beruházás
Beépített eredményjelző
FIBA előírásnak megfelelő
eredményjelző rendszer 2 db

1117
Budapest
Hunyadi János út
16

43587/13 egyéb Utánpótlás csapataink bajnoki mérkőzésein és az NB I/B
csapatoknak otthont adó mérkőzésekre szükséges
eredményjelző rendszer kialakítása

Építési beruházás, felújítás
Épületvillamossági felújítás
2 pálya hangosítása

1117
Budapest
Hunyadi János út
16

43587/13 egyéb Utánpótlás csapataink bajnoki mérkőzésein és az NB I/B
csapatoknak otthont adó mérkőzésekre szükséges
kihangosítás kialakítása

Építési beruházás, felújítás
Épületvillamossági felújítás
a félpálya hangosítása

1117
Budapest
Hunyadi János út
16

43587/13 egyéb Utánpótlás csapataink és egyéb B33 kupák, fordulók
mérkőzésein szükséges kihangosítás kialakítása

Ingatlanhoz fűződő beruházás
Mobil lelátó/lelátó
mobil lelátó 30 m hosszúságban

1117
Budapest
Hunyadi János út
16

43587/13 egyéb A lelátó 4 db 45-50 fő befogadására alkalmas részből
áll, amelyeket a center pálya két végében helyezünk el.
A két pálya közötti részen pados rendszerű, további 100
férőhelyes mobil lelátó kialakítása. A két pálya közötti
lelátó rész szükség esetén megfordítható a másik pálya
felé.

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?
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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. 38 798 734 Ft 399 986 Ft 799 902 Ft 39 998 622 Ft 17 142 266
Ft

56 740 902 Ft 57 140 888 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 90 102 65 3 Országos

U11 50 10 32 1 Országos

U12 20 19 18 1 Országos

U14 15 13 15 1 Országos

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 175 144 130 6
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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)

Gyógyszer Gyógyszer db 6 6 000 Ft 36 000 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

Gyógyszer U11, U12, U14 és U16 csapataink részére gyógyszerek

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 36 000 Ft

Személyszállítási költségek 300 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 15 000 000 Ft

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

Összesen 18 536 000 Ft

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

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése versenyzőink felszerelését,mezeket, labdákat kívánunk ebből az összegből vásárolni

Személyszállítási költségek U11, U12, U14 és U16 csapataink mérkőzésre történő utazásait tartalmazza

Nevezési költségek A serdülő bajnokságban és más tornákon való részvétel nevezési díjai

Rendezési, felkészítési, képzési költségek az utánpótlás korosztálynak szervezett kupák rendezési költségei, bírói díjak.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Játékosaink versenyengedélyeinek költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Utánpótlás csapataink felkészítését és versenyeztetését biztosító termek bérleti díjai

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A nyári edzőtáborhoz kapcsolódó szállás és étkezés költségei, valamit a versenyen történő
részvétellel összefüggő étkezés költségei. (idegenbeli mérkőzés)

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

Utánpótlás csapataink mellett foglalkoztatott edzők és a technikai vezető, sportmunkatársak
bérének és járulékainak költsége.

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
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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)

16 630 964 Ft 171 453 Ft 342 906 Ft 17 145 323 Ft 1 905 036 Ft 18 878 906 Ft 19 050 359 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 50 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 50 000 Ft

Összesen 100 000 Ft

Indoklás

Utánpótlás korú játékosaink igazolási és átigazolási költségei 

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)

89 723 Ft 925 Ft 1 850 Ft 92 497 Ft 10 277 Ft 101 850 Ft 102 775 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 (ingatlan) 799 902 Ft 799 973 Ft 399 986 Ft 1 199 888 Ft

Utánpótlás-nevelés 342 906 Ft 342 906 Ft 171 453 Ft 514 359 Ft

Versenyeztetés 1 850 Ft 1 850 Ft 925 Ft 2 775 Ft

Összesen 1 144 658 Ft  1 717 022 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) a pályázat megírásával, beadásával, módosításával kapcsolatos feladatok

Utánpótlás-nevelés a pályázat megírásával, beadásával, módosításával kapcsolatos feladatok

Versenyeztetés a pályázat megírásával, beadásával, módosításával kapcsolatos feladatok
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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: Budapest, 2020. 09. 16.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Radics Balázs (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: Budapest, 2020. 09. 16. Radics Balázs 
ügyvezető 

ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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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 Radics Balázs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

☐ 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: ..........

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: Budapest, 2020. 09. 16.

..........................................................
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 Radics Balázs (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.

Budapest, 2020. 09. 16.

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

Alulírott Radics Balázs (név), mint az ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 3

adószám: 14113569-2-43) képviseletére jogosult, a 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi

felelősségem tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján, kérem, hogy az alábbiak

figyelembevételével kerüljön elbírálásra a kérelem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Üzemeltetés támogatása

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

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.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

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: Budapest, 2020. 09. 16. Radics Balázs 
ügyvezető 

ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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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)

(35 000 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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását a
beruházáshoz.

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

3 jogosultsággal rendelkező szakember által készített árajánlat

Jogosultsággal rendelkező szakember által készített beépítési terv

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: Budapest, 2020. 09. 16.
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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 38 798 734 Ft 399 986 Ft 799 902 Ft 39 998 622 Ft 17 142 266 Ft 56 740 902 Ft 57 140 888 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

38 798 734 Ft 399 986 Ft 799 902 Ft 39 998 622 Ft 17 142 266 Ft 56 740 902 Ft 57 140 888 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

16 630 964 Ft 171 453 Ft 342 906 Ft 17 145 323 Ft 1 905 036 Ft 18 878 906 Ft 19 050 359 Ft

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

Versenyeztetés 89 723 Ft 925 Ft 1 850 Ft 92 497 Ft 10 277 Ft 101 850 Ft 102 775 Ft

Összesen 55 519 420 Ft 572 364 Ft 1 144 658 Ft 57 236 443 Ft 19 057 580 Ft 75 721 658 Ft 76 294 022 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (48 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2020-02-28_afanyilatkozat_1582896031.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2020-02-28 14:20:31)
0c2a13a93d09eeb75fa0ad104a88a05cc5abc5aaf5edcf7da7ee5140dd51b5aa

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)

ict2020-05-18_cegkivonatictsportmanagementkft_1591111697.pdf (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2020-06-02 17:28:17)
9a9d64c36b894eb00589e8b7ddaaf9df1bda9188c9ffb794b197f267677c4611

alairasiictradicsbalazs_1554985001_1582812159.pdf (Szerkesztés alatt, 533 Kb, 2020-02-27 15:02:39)
15f2a7685a57e6581c44a74e6c4bb9025366174aa4ec3cb794491b05bb6f2a46

3 jogosultsággal rendelkező szakember által készített árajánlat

eredmenyjelzo-arajanlatelectrosolution_1598522591.pdf (Hiánypótlás, 451 Kb, 2020-08-27 12:03:11)
49eea82be7f15b51b3d19e0f94a9629591b88f4f16bb979d1235001f3facfcfe

eredmenyjelzo-ellenarajanlat1_1598522638.pdf (Hiánypótlás, 214 Kb, 2020-08-27 12:03:58)
c17f87cbd84aba592ff249a736d99dfcb3a7e0498afc09d4aed89a3bd27e7407

eredmenyjelzo-ellenarajanlat2_1598522650.pdf (Hiánypótlás, 370 Kb, 2020-08-27 12:04:10)
037e5f62962d031ce7b98753d2414e7fc0567ed1b8144d4a9b8ad8e749dfb6b1

terelvalaszto-arajanlatpannonsport_1598522671.pdf (Hiánypótlás, 507 Kb, 2020-08-27 12:04:31)
bf6bb32caa402ac31e967a1ed7fdd1a38cc6c673358473e4ba4d4836cc9ce7d6

terelvalaszto-ellenarajanlat1goldsziluett_1598522679.pdf (Hiánypótlás, 90 Kb, 2020-08-27 12:04:39)
e863e951bd6ccadf422b02dccd9a3a9267cca661d0aa90b6aae436c066a7bab1

terelvalaszto-ellenarajanlat2bnpc_1598522686.pdf (Hiánypótlás, 136 Kb, 2020-08-27 12:04:46)
1f5ec62cd5a6b6aa757f892c9b173a68600d92fc2b2e2a22393131edcb11af00

hangositas-arajanlatelectrosolution_1598522704.pdf (Hiánypótlás, 453 Kb, 2020-08-27 12:05:04)
1cfd292cb7fd1fd4bd16e4ab1ef1a3f474b3135b9dbbae5113706927a3235c39

hangositas-ellenarajanlat1_1598522711.pdf (Hiánypótlás, 213 Kb, 2020-08-27 12:05:11)
a58af11785dc0cb945cd890484cf66987269662e60dfcfa26d12efe068b38d8a

hangositas-ellenarajanlat2_1598522719.pdf (Hiánypótlás, 369 Kb, 2020-08-27 12:05:19)
7b8c32602a6818a1e051ddcf45eff368486be17000cc9b900c028102536d44dc

lelato-arajanlatlelatokft_1598522734.pdf (Hiánypótlás, 167 Kb, 2020-08-27 12:05:34)
0b70d8d49c55c75ca7d46d67bb7e44a6ce4e375418fba6dc73ba3c2172e96279

lelato-ellenarajanlat1_1598522743.pdf (Hiánypótlás, 255 Kb, 2020-08-27 12:05:43) 261d3ed58368789f5b565a30ce92504c2a07f5d9125cc76f2bc2060dfaf74f4b

lelato-ellenarajanlat2_1598522750.pdf (Hiánypótlás, 258 Kb, 2020-08-27 12:05:50) 6b2c4b6af2f2b17f37dde18ebe4443287425c4ebbe5e958e10b3a43158eb845f

parketta-arajanlattetelesktgvetes.pd_1598522779.pdf (Hiánypótlás, 170 Kb, 2020-08-27 12:06:19)
a8e939c520747040cef676f94bde3db65ad24015cb5390927b17f10d5c86780e

parketta-ellenarajanlat1magyarszonyeg_1598522823.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2020-08-27 12:07:03)
5245b464684f0e2174d8509a60cdd9462b0d2a5ecc9307b392f0b6027d4f71cb

parketta-ellenarajanlat2mohakft.pd_1598522841.pdf (Hiánypótlás, 505 Kb, 2020-08-27 12:07:21)
105494e3655c973035681488c48b9c4696dd3669a39abec1ca56a90e50b1a841

Jogosultsággal rendelkező szakember által készített beépítési terv

nemrelevans_1598522512.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2020-08-27 12:01:53) b1eacc6143f7ce3fae126b6eff977992b3c9f05ad83c5f65c8b8820d1565ac03

Egyéb dokumentumok

plastobokosarallvany_1591103539.pdf (Kér. kieg. szerk., 158 Kb, 2020-06-02 15:12:19)
cc169c13d62b41eeb9234507a7e301b212501fdcb08fb32fa0df19bb733e3ab6

oltozoszekreny_1591105844.pdf (Kér. kieg. szerk., 210 Kb, 2020-06-02 15:50:44) d7493b57c5f7e2f5cd093bd624ef5893ac623d1068c6b013d0574dc5cb3a1e23

vedohalo_1591109059.pdf (Kér. kieg. szerk., 349 Kb, 2020-06-02 16:44:19) 7dc6370667809e445c926ab9c114b29c287fd38961b4cfb5a309d1a7cfe65a3c

palankarajanlat_1591109610.pdf (Kér. kieg. szerk., 161 Kb, 2020-06-02 16:53:30) b9028048c783fe329a5bcfed89e10587fe7a25bc871f3e4e027b664349f8931e

parekattaarajanlat_1591110831.pdf (Kér. kieg. szerk., 19 Kb, 2020-06-02 17:13:51) b193e1b4e8cbf5a1702787ac6e19e2a4740fdc060c1ba928865f444a4dbcf87c

ictbuszajanlat_1582884318.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2020-02-28 11:05:18) 2289b8ab32a74ae4aeebe0b0f9261094f11bb6727c926254f88c94a264e32160

ictarajanlatpalank_1582884333.pdf (Szerkesztés alatt, 145 Kb, 2020-02-28 11:05:33)
8a9bcafc13d62bf612a5bafd1479a70c8b57abbc571962b28d11cea975b9eb4b

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmiictjo_1591112104.pdf (Kér. kieg. szerk., 1023 Kb, 2020-06-02 17:35:04) 7f94c6141ec83f1897cd469e1578f23b59558ab1bb5cbc2719113e7eac0d6f37

2020-02-28_emminyilatkozat_1582896388.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-28 14:26:28)
b0f184c6c9508c78e6ebd33d9820bc4176534d5e35889d6c1a1fb86c41ffd28b

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

nyilatkozat-nemepitesiengkoteles_1598522570.pdf (Hiánypótlás, 643 Kb, 2020-08-27 12:02:50)
53281449df67f719dde2e862d3a7efdbaf6b049905c50d8ed96235dd502a5a24

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

icteuropebirosagi2020.02.18_1582189351.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2020-02-20 10:02:31)
772266ed714c540b6fa2f636a5cd2e664da6d6583d6a676e30f3926dc3ebfc15
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cegkivonat20200814_1598432112.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2020-08-26 10:55:12) ac182b611e1df6bf7246f43ad0b3e005e48e119b2f4be5787c9a3753a5f87ead

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

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1582886290.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2020-02-28 11:38:10)
092aa9498aeb673d866a11b9a16549e5096ccdbd0b7e6000979df4e0e359d7b9

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1591112326.pdf (Kér. kieg. szerk., 81 Kb, 2020-06-02 17:38:46)
93f11dd67d78544202949c9bd97b7b2d760fec0ac4fb31ae84923995cec97431

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

koztart_opten_kerelem_001_15419_20200220_1582189188.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-02-20 09:59:48)
f22e2f112da15cb9b71f0fc500dcc463be0c8bf8200f457433a39d6445448f64

koztart_opten_kerelem_002_15419_20200602_1591110890.pdf (Kér. kieg. szerk., 77 Kb, 2020-06-02 17:14:50)
cc83d14f3a88bf3334c8dd5ee7792357142c9f53a99b4cec616b493ae68d7df1

koztart_opten_kerelem_001_15419_20200220_1582189188.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-02-20 09:59:48)
f22e2f112da15cb9b71f0fc500dcc463be0c8bf8200f457433a39d6445448f64

koztart_opten_kerelem_003_15419_20200826_1598431285.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2020-08-26 10:41:25)
9d5c2bff58d41375077c234175d7ce4aaa8038ef2682f28ca8352a06a5650fa8

koztart_opten_kerelem_003_15419_20200826_1598431285.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2020-08-26 10:41:25)
9d5c2bff58d41375077c234175d7ce4aaa8038ef2682f28ca8352a06a5650fa8

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

nemrelevans_1598522461.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2020-08-27 12:01:01) b1eacc6143f7ce3fae126b6eff977992b3c9f05ad83c5f65c8b8820d1565ac03

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2020-02-28_nyilatkozat2_1582896579.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-28 14:29:39)
d1c71d01e417f83195ca9fb1dd048f49848cd22e313a01977d1a230e1f4a49b8

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2020-02-28_onresznyilatkozat_1582896122.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-28 14:22:02)
be19709f26f07d09e6c37968bb67ed4e7b93fe7e00ae2e1c289f59d44b3bc50b

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

nyilatkozatfinanszirozas_1598534993.pdf (Hiánypótlás, 266 Kb, 2020-08-27 15:29:53) 7489f20ffe0bed474660271df51c67743d55f56042dfa695ad018f0a437099b1

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

tulajdonilap_1598432508.pdf (Hiánypótlás, 325 Kb, 2020-08-26 11:01:48) cb7ac6cf78b934e9014656671a28bc95e38db52715499a5c18d4d55e81bd5e88

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

tulajdonosinyilatkozathozzajarulasktradingalairt_1598434930.pdf (Hiánypótlás, 135 Kb, 2020-08-26 11:42:10)
f47206b59515bd5a520aecdded09c78d461b2018fb4ccd336bdd4d3dcf170f78

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;

tulajdonosinyil.hasznalatrolktrading_1598434956.pdf (Hiánypótlás, 221 Kb, 2020-08-26 11:42:36)
bde5a4debdc83fd4cb89939d60b539b94a206bfc0228599de42462e054119cc5

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

tulajdonilap_1598535054.es3 (Hiánypótlás, 25 Kb, 2020-08-27 15:30:54) 1515cf3e5871947dfa7622e8d8b6c8dcfa2abad13d7f8ce16ed9fd04bef81be2

tulajdonilap_1598535065.pdf (Hiánypótlás, 325 Kb, 2020-08-27 15:31:05) cb7ac6cf78b934e9014656671a28bc95e38db52715499a5c18d4d55e81bd5e88

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

nemrelevans_1598522429.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2020-08-27 12:00:29) b1eacc6143f7ce3fae126b6eff977992b3c9f05ad83c5f65c8b8820d1565ac03
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