
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hárompontos Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Hárompontos Sport 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

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  25176405-2-42

Bankszámlaszám  10918001-00000079-49030008

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1064  Helység  Budapest

Út / utca  Podmaniczky utca  Házszám  57. /2/14.

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1064  Helység  Budapest

Út / utca  Podmaniczky utca  Házszám  57. /2/14.

Telefon  +36 30 590 84 14  Fax  -

Honlap  www.harompontossportkft.hu E-mail cím  harompontos.sport.kft@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Mácsik Zsolt Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 590 84 14  E-mail cím  harompontos.sport.kft@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dudás József +36 30 596 76 46 dudasjozsef@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Bajza József Általános Iskola Újpesti Önkormányzat Újpesti Gazdasági Intézet 10 Felk. és versenyeztetés

Újpesti Gazdasági Intézet Újpesti Önkormányzat Pesti Regionális Waldorf Iskola 14 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2015-03-18

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2015-03-18

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub 1042
Budapest
Virág utca
39

Az Egyesület tagja a Kft-nek, szavazati joga meghaladja az 50%-ot.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 85,70214 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 1,05 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 201,96391 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 288,71605 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 288,71605 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 288,71605 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 2,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

204 261 144 Ft 4 085 223 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 997 945 Ft 39 959 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Hárompontos Sport Kft. alapvető feladata, Pest megye északi részének vonzáskörzetében lévő gyerekanyag kosárlabda sportág felé való irányítása, edzéseinek
megszervezése, versenyetetése. A Hárompontos Sport Kft. együttműködési megállapodást kötött a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klubbal, mely alapján a
játékosok igazolása a Megyeri Tigrisek KK-ba történik. Szakmai felügyeletet illetve az irányítást az egyesület végzi. A Kft. az infrastruktúrális fejlesztések
megszervezéséért, kivitelezésének lebonyolításáért, fejlesztéséért felelős. 

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

Bajza József Általános Iskolában 2015. szeptember 1-től az Önkormányzat Oktatási osztályával közösen kidolgozott szakmai program alapján kosárlabda osztály
indul a kerület, valamint a kerület vonzáskörzetébe tartozó területek gyermekei részére. A jelenlegi tornacsarnok ¼ pálya méretű, így a kosárlabda tananyag
elsajátítására alkalmatlan. Az Iskola udvarának mérete lehetőséget biztosít egy olyan csarnok felépítésére, ahol akár 2 db kosárlabda pálya is elfér egymás mellett. A
helyi Önkormányzat segítségével épülne fel a Sportcsarnok, melyhez a kerület biztosítja az önrészt. A beruházás 3 éves projekt keretében valósulna meg. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt 3 éves időtartalmú, a TAO lehívásával folyamatos. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan: A beérkező támogatásoktól függően folyamatosan. 

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

Sportfejlesztési programunk főbb vonalaiban megegyezik a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2010-ben elfogadott Utánpótlás Programjával és
kiterjed a 19-23 éves korosztályra is. A programba bekerülő gyermekek képzését hosszú távú, előre megtervezett munkával kívánjuk megvalósítani úgy, hogy a játék
egészét nézve az egyes korosztályra jellemző részelemek felhasználásával és kihasználásával jussunk el a teljes anyag megtanításáig. A képzés során figyelembe
kívánjuk venni, hogy minden gyermek más, így biológiailag nem biztos, hogy a korának megfelelő érettséggel rendelkezik. Kiemelt figyelmet fordítanak edzőink arra,
hogy a kosárlabdaképzés mellett más kiegészítő sportágakat is bevonjanak az edzésrendbe. Így szakedző irányításával folynak úszó- és atlétikai edzések, valamint
kondicionális edzések is. Ezen edzések alatt is figyelembe vesszük a korosztályoknak megfelelő terhelhetőséget is. A Kft. célja, hogy nemzetközi szintű játékosokat
képezzen. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy nemzetközi tornákon és bajnokságokban játszanak legjobbjaink. Céljaink: • Korosztályokon átívelő játékos képzés;
Nemzetközi szintű minőségi játékosok nevelése és életútjuk megfelelő kialakítása • Az edzői stábunk folyamatos képzése, valamint olyan hazai és nemzetközi szinten
elismert szakemberek bevonása az edzői team munkájába, akik szakmai tudásukkal elősegíthetik gyermekeink fejlődését. • Edzői életpálya modell kialakítása,
valamint az edzői mentor program létrehozása • Fiatal edzők számára lehetőséget biztosítani a szakma megfelelő szintű elsajátítására, mindezt korosztályokra
lebontva • Az észak-pesti régióban egy utánpótlásképző központ létrehozása, ahol tudatos tehetség kiválasztás és magas szintű szakmai munka folyik • A
korosztályok folyamatos nemzetközi megmérettetésének biztosítása; külföldi egyesületekkel való szoros együttműködés • A régióban élő hátrányos helyzetű, de
tehetséges kosárlabdázók képzése és támogatása a sportban és a tanulmányokban egyaránt • Az utánpótlás korú kosárlabdázók számára képző táborok rendezése
• A kosárlabda sportág a régió iskoláiban tananyagként való megjelenésének elősegítése, valamint a diákolimpiai versenyek támogatása, és azokon a tehetséges
gyermekek képző központba irányítása • A sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése és támogatás Olyan mentori hálózatot kell kialakítani a tapasztalt
szakemberekből, akik folyamatosan ellenőrzik a tehetségek fejlődését, az utánpótlásban dolgozó szakemberek munkáját. 

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

Kosárlabda sportág utánpótlás bázisának jelentős kiszélesítése és fejlesztése egy olyan területen, ahol nagyjából 600 fiú és lány kosarazik évről-évre a
diákolimpiákon és hozzávetőleg 10.000 általános iskolás gyermek tanul. Biztosítja a minőségi játékos képzést, valamint elősegíti a nemzeti válogatottak munkáját és
eredményességét. A fiatalok sportolásának biztosításával (legyen ez élsport vagy szabadidős tevékenység) a felnövekvő új nemzedéknél kialakul a sportos életvitel,
így elősegítjük az egészségesebb társadalom kialakulását. A Kft-ből kikerülő játékosok eredményeikkel növelik az ország nemzetközi elismertségét.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 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

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Bajza József Általános Iskola tornaterem építése 2015-10-01 2018-06-30 2018-06-30 285 673 800 Ft

285 673 800 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Bajza József Általános Iskola
tornaterem építése

1046
Budapest
Bajza utca
2-14.

73302 hrsz. Az iskolában szeptembertől kosárlabda osztály fog működni. A jelenlegi
tornacsarnok 1/4 pálya méretű, ami alkalmatlan a sportág tanítására. Az
iskola udvarán van lehetőség egy normál méretű csarnok felépítésére,
ami kiszolgálná mind a versenysportot, mind a szabadidő sportot
egyaránt.

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

Nem

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

Igen

2015/16 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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 198 133 310 Ft 2 042 611 Ft 4 085 223 Ft 204 261 144 Ft 87 540 490
Ft

289 759 023 Ft 291 801 634 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 15 30 1 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 15 30 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 160 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 440 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 360 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 2 160 000 Ft

2015/16 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)

1 938 006 Ft 19 979 Ft 39 959 Ft 1 997 945 Ft 221 994 Ft 2 199 959 Ft 2 219 938 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2015/16 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

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 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    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi utófinanszírozott 4 085 223 Ft 4 085 223 Ft 2 042 611 Ft 6 127 834 Ft

Utánpótlás-nevelés 39 959 Ft 39 959 Ft 19 979 Ft 59 938 Ft

Összesen 6 187 773 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

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

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2015. 12. 10.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Mácsik Zsolt Róbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

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

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

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

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

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

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

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

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

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

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. 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, 2015. 12. 10.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

be/SFPHPM01-05249/2015/MKOSZ

2015-12-10 13:38 16 / 22



Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:46:03

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:46:12

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:14:41

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:46:28

Fájlok száma: 57
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:32:52

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:47:48

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:34:19

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:15:32

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:34:45

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:18:02

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:16:02

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:56:12

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:56:23

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:16:30

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 09:58:35

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-12-10 12:14:05

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)

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2015. 12. 10.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 12 14 17%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 7 40%

Edzőtáborok száma db 4 4 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U10 fő 45 55 22%

0%

0%
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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 198 133 310 Ft 2 042 611 Ft 4 085 223 Ft 204 261 144 Ft 87 540 490 Ft 289 759 023
Ft

291 801 634 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 198 133 310 Ft 2 042 611 Ft 4 085 223 Ft 204 261 144 Ft 87 540 490 Ft 289 759 023
Ft

291 801 634 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 938 006 Ft 19 979 Ft 39 959 Ft 1 997 945 Ft 221 994 Ft 2 199 959 Ft 2 219 938 Ft

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

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összesen 200 071 316 Ft 2 062 591 Ft 4 125 182 Ft 206 259 089 Ft 87 762 484 Ft 291 958 982
Ft

294 021 573 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (85 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

harompontoskft._alairasi_1430379972.pdf Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2015-04-30 09:46:12)
56b16d67627e73d04fed74ddcd8371744f5e74cf7347fff848dde5db0f7cbbaf

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

harompontoskft._bevetel_termelheto_1430380583.pdf Szerkesztés alatt, 322 Kb, 2015-04-30 09:56:23)
d351a9bc3d74e85ab45f160bd4a2526d24ebf2724ac587b09bd1c6de29c81fce

A beruházás finanszírozási terve és forrása

harompontoskft._onresznyil._1430380554.pdf Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2015-04-30 09:55:54)
160b92ea1471186ec2f5f8b3d8efc7af002f01a3a304ab68f6508e17d3158a1f

harompontoskft._finanszirozas_terv_1430380623.pdf Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2015-04-30 09:57:03)
238c0227445f4a3a744bba5ee35c7c3350fb52c22eff1cdd4c1a8c288902752a

haromp.sportkft._bajza_nyilatkoza_1449746282.pdf Hiánypótlás melléklet, 279 Kb, 2015-12-10 12:18:02)
160b92ea1471186ec2f5f8b3d8efc7af002f01a3a304ab68f6508e17d3158a1f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

harompontoskft._hasznositasi_mod_k_1430380572.pdf Szerkesztés alatt, 416 Kb, 2015-04-30 09:56:12)
4530c10194607c135fb37d6f437a5674a1eefc954c338e3e7fc152f4072f71c9

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

harompontoskft._uzemeltetesnyil._1430380563.pdf Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2015-04-30 09:56:03)
a912526e6eb491b969a65d6e6eadba776ec16fa4358c0764e8363367d5a0c8ec

haromp.sportkft._bajza_finansziro_1449746162.pdf Hiánypótlás melléklet, 186 Kb, 2015-12-10 12:16:02)
238c0227445f4a3a744bba5ee35c7c3350fb52c22eff1cdd4c1a8c288902752a

Egyéb dokumentumok

epeng_8_talajvizsgalatijelentes_1449746798.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-12-10 12:26:38)
cc4a268290c6308d9acfa53bfe31ce41bee833e9b554ffaa788c7240d1d2aced

epeng_e0helyszinrajz-tervezetta_1449746809.pdf Hiánypótlás melléklet, 523 Kb, 2015-12-10 12:26:49)
1b8d20c46c201228c255223d6668e8b4d5e2e6fe09cda6d9bb1d69bdc6d0fce2

epeng_e1foldszintialaprajz-terv_1449746817.pdf Hiánypótlás melléklet, 137 Kb, 2015-12-10 12:26:57)
a4aaf8b8d49f05ff82dbd377da0c6412f01916ca32860ba2370562c628de63b0

epeng_e2emeletilegteralaprajz_1449746824.pdf Hiánypótlás melléklet, 119 Kb, 2015-12-10 12:27:04)
4b077854df4f1079db9772e2f781e3728b0b077cde6b882690afe3415231b254

epeng_e3metszetek-tervezettalla_1449746830.pdf Hiánypótlás melléklet, 105 Kb, 2015-12-10 12:27:10)
0c49c458c4bc902167668c788fef9eda3dd50fc10e9585e6b01e9d3adfc75baf

epeng_e4homlokzatok-tervezettal_1449746835.pdf Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2015-12-10 12:27:15)
907396dbb19f1d89823f73f25d780d6fd66afd38aec215ae4af872fc6909a811

epeng_e5utcakepek-tervezettalla_1449746879.pdf Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2015-12-10 12:27:59)
35772e0b8b3030bf77c83c3c9af463af155993a79fa0a9e6eb1847ce424dff54

epeng_e6tomegvazlatok-1-tervezet_1449746917.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-12-10 12:28:37)
a759b610d767294c93a12cb5a0315c0981269ea2e90b2db81f10352db176218f

epeng_e7tomegvazlatok-2-tervezet_1449746971.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-12-10 12:29:31)
e877328bc2ff6c3698bdf57cb7796439aee6949ef498b9083241897cc495071f

epeng_e8beepitestigazoloabrak-_1449746981.pdf Hiánypótlás melléklet, 358 Kb, 2015-12-10 12:29:41)
c2eba009eaa99f7bab731a10dfc61b3c8cc7036958aaa9e2140f40b0577f39d2

epeng_e9epitmenyepulet-magassa_1449746987.pdf Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2015-12-10 12:29:47)
353a2a3cc161b81ffb90784924060ca10e574f784cebb5cad99633227d880b41

epeng_f1pinceszintialaprajz-fel_1449746993.pdf Hiánypótlás melléklet, 83 Kb, 2015-12-10 12:29:53)
6a505c3f79eb6c6e38125d1e7e498630980d9b6ab0bd65513dba30994f0fbb8c

epeng_f2foldszintialaprajz-felm_1449746998.pdf Hiánypótlás melléklet, 94 Kb, 2015-12-10 12:29:58)
cd7a696a05e3431948fa3eade6a017b429f2b7d3735cc2728a4a01b953bc508b

epeng_f3emeletialaprajz-felmere_1449747003.pdf Hiánypótlás melléklet, 93 Kb, 2015-12-10 12:30:03)
beb823cef931f9cb3dcd242e5819ad7fe24874041cc97df2b3cd9541ba4e942d

epeng_f4metszetek-felmeres.pd_1449747008.pdf Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2015-12-10 12:30:08)
6b7049b132dfd36c698e732efaeed2aa7663e1d9ab91bc8fd7deb83480a78c12

epeng_f5hmhomlokzat-felmeres.pd_1449747014.pdf Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2015-12-10 12:30:14)
eabccd75ad3503ec28edb2009a8a4023d5d29671c913f9ed19effc84e1a9ef03

epeng_g0geodeziaifelmeres.pd_1449747021.pdf Hiánypótlás melléklet, 90 Kb, 2015-12-10 12:30:21)
5ff99e8926c64f27381110167a74e33cc0a087f11c2bea232d9833ff91e8896e

epeng_k1kertrendezesiterv-terve_1449747031.pdf Hiánypótlás melléklet, 374 Kb, 2015-12-10 12:30:31)
be2ee5d606f03666c27808d72438aa6b0dc7c1ee825549a4ad7011f74082f0e2

felterjesztes_ii._fokra_1449747048.pdf Hiánypótlás melléklet, 427 Kb, 2015-12-10 12:30:48)
91adb7e2e5ff00ba21a4448756130c7606153b02f440e7f0febba370bbab9a37

kerelem_benyujtasa_1449747060.pdf Hiánypótlás melléklet, 457 Kb, 2015-12-10 12:31:00)
7ac6e5ae04ea97bca59a6ffee8ca9ffd4eb33704a22cadb25066d16e1646b57d

haromp.sportkft._afa_nyilatkozat_1449747162.pdf Hiánypótlás melléklet, 375 Kb, 2015-12-10 12:32:42)
19c08c59fe049d9d35b11d36103b252dc6663dea4403875678c4fa88ae5ea79a

haromp.sportkft._mkosz_tagi_igazo_1449747172.pdf Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2015-12-10 12:32:52)
fa34eb42f2192911c18aa62124a11f4dceb56a4dbc344dd6aee32c53c7f57437
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harompontoskft._latvanytervek_bajz_1430380689.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 09:58:09)
1d07c8760784896a6e501ed9a6cd8efa7cc8ca82ad8bc9331726c0dacf3f413d

harompontoskft._bajza_e-0_1430380838.pdf Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2015-04-30 10:00:38)
2e90ee9e56bf42bae2feba68e8c863c485b3202450a6b98f5018f8ca2bd940bb

harompontoskft._bajza_e-1_1430380843.pdf Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2015-04-30 10:00:43)
e13f88ec2fb362c0b05143e4d2ac9d307072bd3d83348e16431884938b943907

harompontoskft._bajza_e-2_1430380848.pdf Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2015-04-30 10:00:48)
18708e753a1a2a364e721c3d12445e2c33275ebc005439032a6a52f1af961e86

harompontoskft._bajza_e-3_1430380856.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 10:00:56)
8bba2ed3c0277c94f4652d9e63227e7d97c475384dd4ca5eb3f83194284429b2

harompontoskft._bajza_e-4_1430380862.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 10:01:02)
14557f1ca51e8b5ced299198874fd383feb10086e981d222759892ecd08ef3a2

harompontoskft._bajza_e-5_1430380870.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 10:01:10)
86de3e0dd5350409fe7787ade797c0e937bbac131393bb2be28df5e347308180

harompontoskft._bajza_e-6_1430380875.pdf Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2015-04-30 10:01:15)
9c1e5b7f60ba8129eb58fae3f6cd0da0f521b134de50f8a862a1708be4bf8191

harompontoskft._bajza_e-7_1430380884.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 10:01:24)
239db76f682e34647d658c5530eec9499d01e01803dacb5cb26e136cf070df98

harompontoskft._bajza_e-8_1430380892.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 10:01:32)
ae70ec8bb5361898bd5d5ca773beb559dd01423ab6a677f98fac0699bd555d7e

harompontoskft._bajza_e-9_1430380900.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 10:01:40)
e729b41a9ffb5cf7f1d1f2e342d087f8ba48a6358c4b2f0da12f78e971afea4d

harompontoskft._bajza_terkep_1430380905.pdf Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2015-04-30 10:01:45)
2ef3cfd79e0f8191f514e17442129e948ed982626d99a0cb38ed00f5a3aa8ecf

haromp.sportkft._432_adatlap_a_te_1449746362.pdf Hiánypótlás melléklet, 66 Kb, 2015-12-10 12:19:22)
92c79ec143ab79d10402c0525902338908b8d90ad2da1dd010e82ef7403475f1

haromp.sportkft._bajza2_1449746371.pdf Hiánypótlás melléklet, 459 Kb, 2015-12-10 12:19:31)
5a85a7c6a119c96945e028620afba8500949e74d8ca71d0329627e949ac84ea3

haromp.sportkft._e0helyszinrajz_1449746379.pdf Hiánypótlás melléklet, 229 Kb, 2015-12-10 12:19:39)
f2fd3e4834f89f84ccab791dcbafaae8c6ee1370d478cc8f4729488e53d44260

haromp.sportkft._e1foldszintial_1449746385.pdf Hiánypótlás melléklet, 113 Kb, 2015-12-10 12:19:45)
b55d5c9e90a3d6b25ef536629dcec25649cef56ab10d5a6cc555ad5174d0527c

haromp.sportkft._e2emeletlegte_1449746394.pdf Hiánypótlás melléklet, 115 Kb, 2015-12-10 12:19:54)
e031cb72c5cb21733ee21932ed075a39aab7076aceb99c42ae825edf05b9846d

haromp.sportkft._e3metszetek_1449746399.pdf Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2015-12-10 12:19:59)
3251c8610b11d397172ddd18e08c6a6927b2153ee89947745eb07b1cf0bfd11a

haromp.sportkft._e4homlokzatok_1449746404.pdf Hiánypótlás melléklet, 94 Kb, 2015-12-10 12:20:04)
0fbd700441c4a63a4c5c0ea2a7e7e41314ea48a6978f362de394d0ef4574bdb0

haromp.sport.kft._bjt_telepuleske_1449746438.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-12-10 12:20:38)
1f0a43faf10598065be6d160cfad05e81eb43abbfe89d32ba22236673e118e8f

haromp.sportkft._e5utcakepek_1449746488.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-12-10 12:21:28)
45a1e998cd6fbb55b5d8666931a5e92d6e910029ca585363ba86017984b93825

haromp.sportkft._e6tomegvazlatok_1449746509.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-12-10 12:21:49)
08007f75f377ce72938fa17772fe8878db235d56387c1a3abf29e7b6f1776ede

haromp.sportkft._e7tomegvazlatok_1449746550.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-12-10 12:22:30)
48fea9fb276fa383fa0797a52eb84379b5cb6e1379ba28ad79fd892379ee2362

haromp.sportkft._e8beepitestiga_1449746557.pdf Hiánypótlás melléklet, 90 Kb, 2015-12-10 12:22:37)
34f5e26f5945eb2fb332710d97cf7e71a319f53608adc9d4654a4969a7c5f8fa

haromp.sportkft._e9epitmenyepul_1449746564.pdf Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2015-12-10 12:22:44)
46d0d1df667a63e3e71e22ad83c2dfb5142609ec22e726b3dd3f101738c9aedb

harompontoskft._vegzes_1430382470.pdf Szerkesztés alatt, 663 Kb, 2015-04-30 10:27:50)
bb8e4e5260dbbe3b7bf2fce6773c48c7764746de42b51abc6c5accd089fc0444

haromp.sportkft._attetel_1449746622.pdf Hiánypótlás melléklet, 463 Kb, 2015-12-10 12:23:42)
7ee1afdbc03dbc2538f5e8f45f45f6bb99f1aa0bbd9a7533007925ef5614824b

harompontoskft._tagjegyzek_1430382487.pdf Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-30 10:28:07)
a65e75d7c269bb3dcce61d79a7ea1a883dbba57a8c4b4619aedbdcb0f3c86b0d

haromp.sportkft._epeng_00_kerelem_1449746629.pdf Hiánypótlás melléklet, 102 Kb, 2015-12-10 12:23:49)
df2486e70185700c69ea8b071eb4fa2ee6b4d0a9ced306a970bcba96dbb0bd96

haromp.sportkft._epeng_0_meghatal_1449746638.pdf Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2015-12-10 12:23:58)
8fd23232029f365d79a72e8277adc754a6bcc7376becfb8c393ab52a3f3e1146

haromp.sportkft._epeng_1_2_3_epit_1449746705.pdf Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2015-12-10 12:25:05)
5ed61f83ab192f2f1030aeca3f9492e17822028c34a05de976433ead4c69d523

haromp.sportkft._epeng_4_tuzvedel_1449746722.pdf Hiánypótlás melléklet, 564 Kb, 2015-12-10 12:25:22)
0d3c15e7977e24167874472ae7acce72ec87e89300c8b4060af22c6947532350

haromp.sport.kft._epeng_5_statika_1449746741.pdf Hiánypótlás melléklet, 83 Kb, 2015-12-10 12:25:41)
3382a44dbb1e27c090801f46edef359eb21494b1470c4989953dd296d0abd4b5

haromp.sportkft._epeng_6_epuletge_1449746748.pdf Hiánypótlás melléklet, 167 Kb, 2015-12-10 12:25:48)
0b27362faf322ec9dbe30b9a02d4680c302b061b3c63315c4f1f7727f5e48790

haromp.sportkft._epeng_7_epuletvi_1449746754.pdf Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2015-12-10 12:25:54)
1ea52eee4a2479a1af81a03d6dee8afb79ccbb4a07dac50e26ba3077cc7530d5

Nyilvántartó hatóság igazolása

harompontoskft._cegkivonat_1430379963.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 09:46:03)
6bfbe5c569e51f3d9481e113e2a48d6cec37419af5b368b39e8d757b1d43c58a
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A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

harompontoskft._atutalasi_1430379988.pdf Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2015-04-30 09:46:28)
bc10f2f28d28327030ea8d4175bed30ab30df7dff5913e0f3a9fdd3b6f068393

Köztartozásmentes adózó

harompontoskft._nav0_1430379979.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-30 09:46:19)
0a115cb1580a2ff8825330340ccada1c2bc81a0f2ec2521768c746f0301a511e

harompontossportkft._nav0_1449746081.pdf Hiánypótlás melléklet, 399 Kb, 2015-12-10 12:14:41)
ec36bed228b979ecbe55ebeb354bea0b020dea1c1c49a0836b41065683bbfe8f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

haromp.sportkft._ep.eng.erdemi_do_1449747252.pdf Hiánypótlás melléklet, 746 Kb, 2015-12-10 12:34:12)
f06086da52305ce069195779e484bec7b5eff0dc96d9b7e97fd2a6c8788f75b5

haromp.sportkft._ep.eng.hatarozat_1449747259.pdf Hiánypótlás melléklet, 373 Kb, 2015-12-10 12:34:19)
13979639dbe7840be66b5cb82cf8ee360b018b8bd218a8834be71a5b296f85e3

_1430381232.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-30 10:07:12) 4a84ce55c3b9d778b3adc540eb1b8f15fda7efd5c149fa82f3bd123652ec78cf

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

harompontoskft._epitesi_engedely_b_1430380469.pdf Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2015-04-30 09:54:29)
3aab3271e41f7fa6110caab03eb4a0d28b9243bedd3885815dc4458dcc964710

haromp.sportkft._ep.eng.erdemi_do_1449746035.pdf Hiánypótlás melléklet, 746 Kb, 2015-12-10 12:13:55)
f06086da52305ce069195779e484bec7b5eff0dc96d9b7e97fd2a6c8788f75b5

haromp.sportkft._ep.eng.hatarozat_1449746045.pdf Hiánypótlás melléklet, 373 Kb, 2015-12-10 12:14:05)
13979639dbe7840be66b5cb82cf8ee360b018b8bd218a8834be71a5b296f85e3

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja...

harompontoskft._hozzajarulas_kivon_1430380029.pdf Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2015-04-30 09:47:09)
12d970bf6300242e95bfbc2f7cd739656f7724fe2ee6fbaec1ca12a08a10bfdd

harompontoskft._hozzajarulas_kivon_1430380035.pdf Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2015-04-30 09:47:15)
3ae2009c4012f8b8e8ae1f73bff11e11c647c8b39c27cb772faa00710ef139a6

harompontoskft._egyuttmukodesi_meg_1430380715.pdf Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2015-04-30 09:58:35)
227d8fb95eb5f82d58a7436b842fe494f6e8acdc28a9da6a5c10900b16365699

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

harompontoskft._tulajdoni_lap_bajz_1430380068.pdf Szerkesztés alatt, 445 Kb, 2015-04-30 09:47:48)
c170f6bddb2d6dd2242634bc38321f5e5c618ef721ff112dc648df125d5c8730

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

harompontoskft._jelzalogjog_bajza_1430380001.pdf Szerkesztés alatt, 442 Kb, 2015-04-30 09:46:41)
a489a83ada5aecad39e21b8ad2793b682f18dab8cf81daaa38eff80db31cfe5c

haromp.sportkft._bajza_jelzalogjo_1449746190.pdf Hiánypótlás melléklet, 463 Kb, 2015-12-10 12:16:30)
0a40bf55a201003d5a1f6769ecda8e7fa053073c898ecc0df9404b70dcf0f5e2

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

harompontoskft._koltsegtervezet_ba_1430380500.pdf Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2015-04-30 09:55:00)
c7eb09b7b0fccb12272208c8c2b8bddaee89b71e55e2d4980be2eb8064e95ebd

haromp.sportkft._ujpesti_bajza_to_1449746132.xlsx Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2015-12-10 12:15:32)
9ce1cc95b041d696007d103d7a50dea865ef26b772cf1351705acf5202684985

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

haromp.sportkft._ujpesti_bajza_to_1449747285.xlsx Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2015-12-10 12:34:45)
9ce1cc95b041d696007d103d7a50dea865ef26b772cf1351705acf5202684985

harompontoskft._koltsegtervezet_ba_1430380654.pdf Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2015-04-30 09:57:34)
c7eb09b7b0fccb12272208c8c2b8bddaee89b71e55e2d4980be2eb8064e95ebd
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