
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve  Nincs rövidített név bejegyezve

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:
Közhasznú alapítvány

Gazdálkodási formakód  569

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

Adószám  19662491-1-42

Bankszámlaszám  11706016-20724041-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1063  Város  Budapest

Közterület neve  Munkácsy M.  Közterület jellege  utca

Házszám  26-28  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1063  Város  Budapest

Közterület neve  Munkácsy M.  Közterület jellege  utca

Házszám  26-28  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 312 56 45  Fax  -

Honlap  http://kolcsey-bp.hu/  E-mail cím  biro.jozsef@kolcsey-bp.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Biró József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  kurátor

Mobiltelefonszám  +36 20 321 45 11  E-mail cím  biro.jozsef@kolcsey-bp.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Vajda Zsuzsa +36 20 949 12 53 vajda.zsuzsi73@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

tornaterem Budapesti Fővárosi Önkormányzat Gimnáziumok Gazdasági Szervezet 40 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1991-03-04

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1991-03-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2016-04-25

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
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,74 MFt 1,8 MFt 0,12 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0,25 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,256 MFt 4,83 MFt 4,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 1,516 MFt 1,3 MFt 1,3 MFt

Összesen 4,512 MFt 8,18 MFt 16,32 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,18 MFt 0,18 MFt 0,18 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,276 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0,042 MFt 0,042 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4,135 MFt 5 MFt 5,1 MFt

Összesen 4,591 MFt 5,522 MFt 5,622 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 9 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)

457 610 Ft 9 152 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

88 441 694 Ft 1 768 834 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 4 106 886 Ft 82 138 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 562 940 Ft 11 259 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPHPM01-07275/2016/MKOSZ

2017-05-10 10:19 3 / 22



Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A budapesti VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium 1987 óta működtet élsportolói osztályokat. Jelenleg a Magyar olimpiai Bizottság által kiemelten elismert,
köznevelési típusú sportiskola vagyunk. Iskolánkban a kosárlabda sportág nagyon népszerű. Évtizedekig jól szerepeltünk a diákolimpiákon, valamint a Magyar
Kosárlabda Szövetség versenyrendszerében. Ezt a hagyományt szeretnénk újraéleszteni. Olyan diákokat veszünk célba, akik a sportága által támasztott élsportolói
követelményeknek nem felelnek meg, akár tanulmányai, akár családi háttere miatt. Felfedeztük, hogy az eddig bármilyen szakágban folyamatosan sportoló
gyermekek komoly test kulturális képzéseken vettek részt, így jó alapokkal rendelkeznek a kosárlabda sportág eredményes űzéséhez. A Kölcsey Gimnáziumért
Közhasznú Alapítvány ezeknek a tanulóknak a felkészítését és integrációját tűzte ki célul a kosárlabda versenyrendszerébe. Mivel az élsportból kieső fiatalokat
gyakran elveszti a sportág, így a megtartásukra igyekszünk koncentrálni, mindamellett, hogy komoly élsportra való nevelés is zajlik. Az iskola mellett tanulmányaikra is
odafigyelve, a tanulóinkból különböző szakmák (pl. sportszakember) kiváló képviselői, valamint az őket felkaroló, kosárlabda elkötelezettjei lesznek. Iskolai
létesítményünk, amely állapota felújításra szorul, a legalkalmasabb a kosárlabda sportág népszerűsítésére. 

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

Tornatermünk teljes körű felújítása. A terem egy több, mint 100 éve épült iskolaépület része. Teljes körű felújítására sosem került sor, állaga elavult, a kor szakmai
igényeit nem képes kielégíteni: nem megoldott szellőzés, balesetveszélyes padlózat, mennyezet, korszerűtlen világítás, szűkös öltöző. Az Alapítványunk egy teljesen
új kosárcsarnok megépítését látja szükségesnek, ahol a sportolóink megfelelő körülmények között készülhetnek fel és versenyezhetnek. Ennek megfelelően az idei
2016/17-es sportfejlesztési programunkban ennek a teremnek a fejlesztéséhez szükséges engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére kerül sor. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projektünket 2016.07.01-től 2017.06.30-ig tart. Ez időszak alatt szeretnénk az építési és kiviteli terveket és a hozzájuk kapcsolódó engedélyeket beszerezni.
Alapítványunkban sportoló fiatalok fejlődését elősegítve, őket támogatva fontosnak tartjuk a sporteszközök és felszerelések beszerzését. A fejlődés érdekében a
csapatainknak biztosítani kívánjuk az indulási jogokat különböző bajnokságokban, ezért az ehhez kapcsolódó nevezési, leigazolási és versenyengedélyek költségeit
az Alapítványunk a versenyszezon elején fizeti ki. A bajnoki évad során, a felkészülési időszakban lehetőséget biztosítunk edzőtáborban való részvételhez, ahol
csapataink nem csak összekovácsolódhatnak, hanem szakmai tudásukat is elmélyíthetik. Ezen költségekhez kapcsolódik szorosan a személyszállítási díjak kifizetése
is. A tanulóink fejlődéséért a 4 főből álló szakmai stábunk felel. Számukra a kosárlabda sportágban való szakképzési lehetőséget kívánunk biztosítani. 

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

A MKOSZ Neveljünk kosarasokat! programjából idézve:"Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a
kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játszák, támogassák kövessék." A Kölcsey Ferenc Gimnázium sportiskolai programja elkötelezett az élsportolók
támogatásában, az élsport és a tanulás összehangolásában. Ezen programunknak a sikerességét, évről-évre tapasztalhatjuk, hiszen egyre többen választanak
bennünket, így, az élsportolói osztályainkba a legkiválóbb tanulók és sportolók kerülhetnek be. Az élsportolók terheit nem minden serdülő bírja viselni, a mi
programunk, ezeknek a tanulóknak a felkarolását és a kosárlabda sportágba való beintegrálását, valamint a versenyrendszerbe történő indítását tűzte ki célul.
Hiszünk abban, hogy ennél a korosztálynál is fontos szerepe van, a tehetségek keresésének, az eddig nem ismert ügyes tanulók felkutatásának. A sportági speciális
képzés komoly hangsúlyt kapna, hiszen ebben ők, a saját sportáguk gyakorlása miatt lemaradottabbak, de a testi képességek és a testkultúra magas színvonalú
fejlesztése miatt, gyorsan taníthatók. Ezt az előnyt kihasználva, a kosárlabda sportág új támogatókat, követőket nyerhet. Úgy gondoljuk, hogy akkor lesz egy sportági
képzés eredményes, ha mellette a tanulmányi képzés is magas színvonalon működik. A kosárlabda sportág népszerűsége is úgy növelhető, ha sportági képzés
mellett, kialakítjuk a sportolók műveltség iránti igényét is. A kosárlabda programunkat, nemcsak az élsportoló osztályokban valósítanánk meg, hanem a magas
szinten nyelvet tanuló sportolóinknak is lehetőséget biztosítanánk a programban való részvételre. Kezdeményeznénk a külföldi sportegyesületekkel való
kapcsolatfelvételt, nemzetközi kupák szervezését, diákcserék kialakítását is. Intézményünk a mindennapos testnevelés bevezetésekor, a tanulók számára, az
élményközpontú sportolási lehetőségek biztosítását tette lehetővé azzal, hogy a diákok maguk választhattak sportágakat, hogy mivel szeretnének jobban
megismerkedni, heti két órában, a kosárlabda népszerűsége már itt is érezhető volt. Ez az ami bátorított bennünket a program kialakításában. Amennyiben tervünk
megvalósul bízunk benne, hogy a Kölcseys tanulók, az egyetemi éveik alatt is visszajárnak, és aktív tagjai lesznek az iskolai kosárprogram megvalósításának. 

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

A magyar kormány sportstratégiája, csak akkor tartható fenn, ha a társadalom minden színterén talál támogatókat. Így a legfontosabb feladat, hogy a már jól működő
utánpótlás nevelés, és az élsport közé, lehetőséget biztosítsunk a fiatalok számára a versenysport végzéséhez. A rendszeres sporttevékenység hozzájárul a fizikailag
és mentálisan is egészségesebb társadalom létrejöttéhez. A sport lehetőséget ad a rekreációra, szórakoztat, kiegyensúlyozottá tesz. Segít az önértékelésben.
Fontos, hogy a fiatal korosztályban kell kialakítani, elmélyíteni a testedzés és az egészséges életmód iránti igényt. A fiatal korosztályt a pedagógiai rendszer keretei
között, valamint a sportszervezetek keretei között érhetjük el, a leghatékonyabb hatást, akkor tudjuk biztosítani, ha a két színtér találkozik, és egy létesítményen belül
tudjuk átadni a sport értékeit. Ezért a sportiskolák lehetnek azok, akik lehetőséget biztosítanak a versenysportból lemorzsolódó tanulók számára a felzárkózatásra, a
versenysportban való megtartásra. Fontos feladatunk ez, hiszen a sport széles körű támogatottságát csak rajtuk keresztül érhetjük el, és ők lesznek azok, akik saját
tapasztalataik alapján, mindenki számára közelebb tudják vinni a sport iránti szeretetüket.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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)

Sporteszközök Háló db 10 4 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszközök Kosárlabda versenylabda 6-os, 7-es db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

640 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Háló Gyorsan elhasználódó eszköz, ezért fontos a folyamatos pótlása

Kosárlabda versenylabda 6-os, 7-es A csapataink felkészülésének nélkülözhetetlen eszközei.

2016/17 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)

443 882 Ft 4 576 Ft 9 152 Ft 457 610 Ft 196 118 Ft 649 152 Ft 653 728 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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 engedélyes és kiviteli tervek 2016-08-01 2017-06-30 2016-06-30 73 342 500 Ft

TEB Tornaterem felújítás 2016-08-01 2017-06-30 2017-06-30 50 349 526 Ft

123 692 026 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

engedélyes és kiviteli tervek 1063
Budapest
Munkácsy Mihály utca
26

28334 Az Alapítvány egy új kosárcsarnok építését szeretné megvalósítani,
aminek első lépése, hogy az engedélyes és kiviteli tervek
rendelkezésünkre álljanak.

Tornaterem felújítás 1063
Budapest
Munkácsy Mihály utca
26

28334 A felkészülés során olyan tornatermet használunk, amely egy több, mint
100 éves épület része. Ez felújításra szorul.A 2016/17-es évadhoz
kapcsolódóan ennek a beruházásnak a célja, hogy ezt alkalmassá
tegyük a használatra.

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

Nem

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

Igen

2016/17 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. 85 788 443 Ft 884 417 Ft 1 768 834 Ft 88 441 694 Ft 37 903 583
Ft

125 460 860 Ft 126 345 277 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 26 0 Országos

U16 24 28 2 Országos

U18 17 0 1 Országos

U20 12 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 53 54 4
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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? 

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 100 000 Ft

Személyszállítási költségek 400 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 440 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 500 000 Ft

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

Összesen 4 440 000 Ft

2016/17 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)

3 983 679 Ft 41 069 Ft 82 138 Ft 4 106 886 Ft 456 321 Ft 4 522 138 Ft 4 563 207 Ft
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Általános Képzés

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 80 000 Ft

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

300 000 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 228 600 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 608 600 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

546 051 Ft 5 629 Ft 11 259 Ft 562 940 Ft 62 549 Ft 619 859 Ft 625 488 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 előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 152 Ft 9 152 Ft 4 576 Ft 13 728 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 768 834 Ft 1 768 834 Ft 884 417 Ft 2 653 251 Ft

Utánpótlás-nevelés 82 138 Ft 82 138 Ft 41 069 Ft 123 207 Ft

Versenyeztetés 11 259 Ft 11 259 Ft 5 629 Ft 16 888 Ft

Összesen 2 807 074 Ft  2 807 074 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Program felltöltése, beadása a kitöltő felületen keresztül. Támogatásigazolási kérelmek benyújtása. Hiánypótlások és elszámolás
dokumentumainak előkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Program felltöltése, beadása a kitöltő felületen keresztül. Támogatásigazolási kérelmek benyújtása. Hiánypótlások és elszámolás
dokumentumainak előkészítése.

Utánpótlás-nevelés Program felltöltése, beadása a kitöltő felületen keresztül. Támogatásigazolási kérelmek benyújtása. Hiánypótlások és elszámolás
dokumentumainak előkészítése.

Versenyeztetés Program felltöltése, beadása a kitöltő felületen keresztül. Támogatásigazolási kérelmek benyújtása. Hiánypótlások és elszámolás
dokumentumainak előkészítése.

be/SFPHPM01-07275/2016/MKOSZ

2017-05-10 10:19 13 / 22



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, 2017. 05. 10.

be/SFPHPM01-07275/2016/MKOSZ

2017-05-10 10:19 14 / 22



Nyilatkozat 2

Alulírott Biró József (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, 2017. 05. 10.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-02 15:24:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 12:46:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 12:46:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 10:28:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2016-12-02 13:28:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-02 15:23:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-11-29 15:56:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:56:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-11-29 15:53:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-02 15:25:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2016-12-01 15:14:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:

2016-12-01 17:49:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-01 17:51:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-02 06:30:11

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)

(45 000 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.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-01 15:51:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-12-02 06:30:23

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2017. 05. 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 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 0 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 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 0 0%

U18 fő 21 23 10%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 32 34 6%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0%

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 86 232 324 Ft 888 993 Ft 1 777 986 Ft 88 899 304 Ft 38 099 702 Ft 126 110 012
Ft

126 999 005 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

443 882 Ft 4 576 Ft 9 152 Ft 457 610 Ft 196 118 Ft 649 152 Ft 653 728 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

85 788 443 Ft 884 417 Ft 1 768 834 Ft 88 441 694 Ft 37 903 583 Ft 125 460 860
Ft

126 345 277 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 983 679 Ft 41 069 Ft 82 138 Ft 4 106 886 Ft 456 321 Ft 4 522 138 Ft 4 563 207 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 546 051 Ft 5 629 Ft 11 259 Ft 562 940 Ft 62 549 Ft 619 859 Ft 625 488 Ft

Összesen 90 762 055 Ft 935 691 Ft 1 871 383 Ft 93 569 129 Ft 38 618 571 Ft 131 252 009
Ft

132 187 700 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (51 darab)

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)

kolcsey_alairasicimpeldany_1461581211.pdf (Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2016-04-25 12:46:51)
ed3b0df591b13514e3f7295c50b02fe7bc93c109a26ce456a94da0ff3a859d47

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

11.termelhetobeveteliforrasok_1480656623.pdf (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2016-12-02 06:30:23)
54ebd9e9326253daef19501d044c75895fbd3a62e44d511c534cc68f5bd8a1eb

kolcse_tulajdonilap_1462117548.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:45:48)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

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

20161019kolcseyutemterv_1480611074.pdf (Hiánypótlás melléklet, 150 Kb, 2016-12-01 17:51:14)
8a1938fd5d95ea5c17178086076f6b95ed32e43932cb840723427f764c392c5f

kolcse_tulajdonilap_1462117526.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:45:26)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

8.kolcsey_finanszirozasiterv_1480609240.pdf (Hiánypótlás melléklet, 167 Kb, 2016-12-01 17:20:40)
db51f9c2d0e1a6d61d6e41063e4f2ace24abd3e22937d96616521c79c733d25f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kolcse_tulajdonilap_1462117541.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:45:41)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

10.kolcsey_hasznositasmodja_1480603884.pdf (Hiánypótlás melléklet, 305 Kb, 2016-12-01 15:51:24)
a4f5093b0eb4c83a753d8a824281e61fec0878bdf816f4e75806972ba07a4385

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

9._aberuhazasfenntartasahozszuks_1480656611.pdf (Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2016-12-02 06:30:11)
ba12ffbf5143e2a98c2de561d5829dacb507840a4525555d7059a6c0ef7a8c57

kolcse_tulajdonilap_1462117533.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:45:33)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

Egyéb dokumentumok

kolcse_tulajdonilap_1462117471.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:44:31)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

gazdasagiessportszakmaiterv_1480681738.pdf (Hiánypótlás melléklet, 28 Kb, 2016-12-02 13:28:58)
2a419c2ed0590ebcb56d0d73d4633cc9d7322b9d8f12a3503ce589a3f812606a

1.kolcsey_alapitookirat_1480428197.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2016-11-29 15:03:17)
a0c059e0f12ddd925910594f57c0f71cf5f9aaee478855a4c8f444f84ce7f7e0

2.kolcsey_nyilatkozatkozhasznusag_1480428202.pdf (Hiánypótlás melléklet, 140 Kb, 2016-11-29 15:03:22)
e5b63b8e8c770933c28cc2dff82318d28bc56cc0dad2e1e96e4f5cfe86b8ae1b

12.kolcsey_teremszabvanyositas_1480431801.pdf (Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, 2016-11-29 16:03:21)
1645907f46769b7d303877c526d1d3bbef0b3b19ec83309214f5ba833dd42e62

15.kolcsey_tagszervezetikolcsey_i_1480431928.pdf (Hiánypótlás melléklet, 82 Kb, 2016-11-29 16:05:28)
894fbd9ae0dad2be0a76418016243443ebc802422ea1d9a16cfd1010ad1fc8a8

7.kolcsey_mobhatarozat_1480432607.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2016-11-29 16:16:47)
a266f2d240de1727bbc056d78dd1486a14f0c7f6b7855b3966682b88b39b932e

7.kolcsey_nyilatkozatonreszrol_1480432611.pdf (Hiánypótlás melléklet, 69 Kb, 2016-11-29 16:16:51)
5a528c5bbde3feea918d52f431faf161ac7d5f62f8ff9d3ecc935dc91d8123c4

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

kolcsey_birosagi_20160419_1461142032.pdf (Szerkesztés alatt, 588 Kb, 2016-04-20 10:47:12)
877aef31e48a01057d57d113dd696b1993fee0cc3122d103f8ba6e97518ef23d

kolcsey_birosagi_20160419_146114203_1480688698.pdf (Hiánypótlás melléklet, 588 Kb, 2016-12-02 15:24:58)
877aef31e48a01057d57d113dd696b1993fee0cc3122d103f8ba6e97518ef23d

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

mkoszutalas_1462177723.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2016-05-02 10:28:43) 4a7fd7bb92a24912f93ce3dbc68be33c0348f3176aa41fc9ef8c2cd687f8e7e6

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

kolcsey_nav0_20160420_1461581219.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2016-04-25 12:46:59)
41a399df05d4d068ecfe95d8c8d77dffb0e12cace9eefcd287b2bc9251fe8e30

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

kolcse_tulajdonilap_1462117508.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:45:08)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

3.kolcsey_igazolasnemepitesieng_148_1480688723.pdf (Hiánypótlás melléklet, 391 Kb, 2016-12-02 15:25:23)
b2ed069f7e2a2dfd8dd08b2783b8fc63e2314bd07964ff4a55fdb8a864eaafb6

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

kolcse_tulajdonilap_1462117500.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:45:00)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

3.kolcsey_igazolasnemepitesieng_1480431208.pdf (Hiánypótlás melléklet, 391 Kb, 2016-11-29 15:53:28)
b2ed069f7e2a2dfd8dd08b2783b8fc63e2314bd07964ff4a55fdb8a864eaafb6

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

kolcse_tulajdonilap_1462117490.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:44:50)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

5.kolcsey_berletiszerzodes_1480431390.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-11-29 15:56:30)
9b0609d5d4af477f0c9e6937a549faeacba08d8af5666e99d642f57f1e73fe38

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

kolcse_tulajdonilap_1461927415.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-29 12:56:55)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

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

kolcse_tulajdonilap_1462117481.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:44:41)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

nyilatkozattul.hoz._1480688626.pdf (Hiánypótlás melléklet, 148 Kb, 2016-12-02 15:23:46)
4edb650395e46c1879a8a7db5aad44d13fdb8703a4910748768913af857dc453

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

kfgtornateremesoltozobelsomunk_1461927523.xls (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2016-04-29 12:58:43)
027461d3d615a82da157c5b91bfaba9967a1143d5ceda8db25086d1ca8022917

kfgtornateremesoltozoelektromos_1461927528.xls (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2016-04-29 12:58:48)
2846dec089dc8ed8e32df737bd2fe50d72a38d96a3110255443cd7e6aebdb01b

kfgtornateremesoltozohomlokzati_1461927533.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2016-04-29 12:58:53)
14b69f2214e51ebc652b73b1747802b505c0e9161be4020acb4d23ec68951d00

kfgtornateremesoltozokoltsegvet_1461927538.xls (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2016-04-29 12:58:58)
6db8f1362517bcd02c77a3e7583dde560059172ab2f3c2b5efdedb155fe866b4

14.kfgtornateremesoltozobelso_1480601647.pdf (Hiánypótlás melléklet, 71 Kb, 2016-12-01 15:14:07)
b148f61d46d20dfb4910c0197278095905c9bb1443580a3f22b72bc1b3e4712e

14.kfgtornateremesoltozoelektr_1480601650.pdf (Hiánypótlás melléklet, 100 Kb, 2016-12-01 15:14:10)
bd8f0f7342856eab114203dcb3792c6d862df9e5b6b44d50af3aaafafa5fe1a8

14.kfgtornateremesoltozohomlok_1480601653.pdf (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2016-12-01 15:14:13)
6780a10d000b989a8bafdf1bf400853fd189dd16c692b5559f9a8de9d5a33111

14.kfgtornateremesoltozokoltse_1480601656.pdf (Hiánypótlás melléklet, 37 Kb, 2016-12-01 15:14:16)
dde28c78bd4a01a657a140889aac57229cc88433e92cf8397077ec1fd6b204a3

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muleiras_tuzvedelem.pd_1480610900.pdf (Hiánypótlás melléklet, 112 Kb, 2016-12-01 17:48:20)
d75a24cd4d5d0d9493abfcd108d1bd990342ade1958538749bddc2e68de3d025

e.0helyszinrajz.pd_1480610928.pdf (Hiánypótlás melléklet, 105 Kb, 2016-12-01 17:48:48)
97db086e8b9289d4db69f05b62e707c2f030a9dfa062e1fcee6ca85fb1b7737f

e.1felmeresibontasiterv.pd_1480610935.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1009 Kb, 2016-12-01 17:48:55)
c95657fe894072f1f9dc5facbf8afd046461edf6432fdbaa52b3b173163958e0

e.2tornateremalaprajz.pd_1480610943.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-01 17:49:03)
5194a556f3f218fa02eb1e3c9852185b153ca21cf022269f1cbbf82eeca0aa86

e.31-eses3-asfalnezet.pd_1480610959.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-01 17:49:19)
f8c974b934728c0cda57688244f2393bb3f42cd2b5888075b747ceb1da925420

e.42-eses4-esfalnezet.pd_1480610969.pdf (Hiánypótlás melléklet, 425 Kb, 2016-12-01 17:49:29)
df8013645f178e488f2381d5b84fa0295f7ab49e0d8418d966760331262fed83

e.5konszignacio.pd_1480610973.pdf (Hiánypótlás melléklet, 80 Kb, 2016-12-01 17:49:33)
1d7507fb37c65fbbfbd36ac1bdf30481ef62b65d6b0c524e72d99d8e8ea9a00b

e.7tornateremoltozogaleriakiala_1480610978.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2016-12-01 17:49:38)
72dabb1af452d27349d962d452c84799e92ce0972b1b2b5ffa65393403f0542d

e.8tornateremoltozogalerialepcs_1480610982.pdf (Hiánypótlás melléklet, 184 Kb, 2016-12-01 17:49:42)
e8941a56f90efc239d760eaf0dc692fee2498743bff351ee1719084be7d37c23

s.01tornateremoltozogaleriastat_1480610988.pdf (Hiánypótlás melléklet, 241 Kb, 2016-12-01 17:49:48)
4b5c373119c883bb8397349c8e97b41586d2435c7068b2364946a825f603b07f

kolcse_tulajdonilap_1462117519.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-01 17:45:19)
7a94097bac9303976a3c3c5cdfd8ed9be69a9b888656cc41f06988b7475d6dd2

4.kolcsey_muleiras_tornateremfelu_1480431614.pdf (Hiánypótlás melléklet, 160 Kb, 2016-11-29 16:00:14)
db953f32561cbd23a18da6c73ffa742af47e711d0219b4015ae8071e72bf5b3c
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