
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hajdúhadházi Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve  HKK

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 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  114

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  18553486-1-09

Bankszámlaszám  60600149-12000313-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4242  Város  Hajdúhadház

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  37  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4242  Város  Hajdúhadház

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  37  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 942 83 23  Fax  +36 52 384 295

Honlap  www.hadhazifarkasok.hu  E-mail cím  csafordi.denes@hajduhadhaz.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Grubisics Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 942 83 23  E-mail cím  denes@hadhaz.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Csáfordi Dénes +36 30 942 83 23 csafordi.denes@hajduhadhaz.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Sportcsarnok Hajdúhadház Város
Önkormányzata

Hajdúhadház Város
Önkormányzata

10 Felkészülés

Szederjes Sport és Szolgáltató
Központ

Hajdúhadház Város
Önkormányzata

Hajdúvitéz Nonprofit Kft 27 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1998-02-19

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1998-02-19

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

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

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 3 MFt 3,5 MFt 3,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,9 MFt 12 MFt 69 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 10,9 MFt 16,5 MFt 73,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4,5 MFt 6 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,9 MFt 0,9 MFt 0,9 MFt

Anyagköltség 0,8 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 5 MFt 6 MFt 7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 13,2 MFt 15,7 MFt 17,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 9,6 MFt 12 MFt 57 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,9 MFt 0,9 MFt 0,9 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

18 247 191 Ft 364 944 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

51 878 321 Ft 1 037 566 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

15 436 156 Ft 308 723 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 1 387 461 Ft 27 749 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Hajdúhadházi Kosárlabda Klub 1997. óta működik. 1998. óta versenyeztet felnőtt csapatot a megyei első osztályú kosárlabda bajnokságban. Hazai mérkőzéseinket
mindig népes közönség előtt játszuk. Néhány év alatt sikerült elérnünk, hogy a Hadházi Farkasok a bajnokság egyik legmeghatározóbb alakulatává váljon. 2003.óta
rendre dobogón, vagy dobogó közeli helyen végeztünk a bajnoki küzdelmek során. Kezdetben voltak debreceni légiósaink, de a kitartó utánpótlás nevelésnek
köszönhetően 2004. óta csak saját nevelésű, hadházi játékosaink vannak. Az utánpótlás nevelést már a klub alapítását követő évben beindítottuk. Az ifjú hadházi
kosarasok több, köztük néhány nemzetközi tornán is sikeresen szerepeltek, s 1999-től 2004-ig a Debreceni Vadkakasok utánpótlás csapataként is versenyeztek az
országos bajnokságokban. Jelenleg a felnőtt csapat gerincét is ezek a fiatal, egykori utánpótlás játékosok alkotják. 2012 őszén a város történetének első
sportegyesületeként elindultunk az NB2 Keleti csoportjában, ahol úgy gondoljuk, hogy újonc csapatként tisztességesen helyt álltunk. Szeretnénk egy erős
középcsapat lenni a bajnokságban, ami az idei évben már teljességgel megvalósult. A magasabb osztályban való versenyzéshez azonban elengedhetetlen az
utánpótlás nevelés széles alapokra való helyezése. Ennek megvalósítása érdekében Hajdúhadház Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a
klubunkkal. A megállapodás értelmében jelentős anyagi támogatást nyújtanak klubunknak. 

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

A több, mint 2000 négyzetméteres szabadtári kosárlabda-liget kiépítésének elsődleges célja a sportág tömegbázisának megszólítása, hogy minél többen szeressék
meg a kosárlabdát. Míg sokan nem jutnak el „rendes” fedett kosárlabdapályára, a kültéri pályarendszer lehetőséget ad a sportág kipróbálására és több generáció
együtt sportolását is lehetővé teszi. Olyanok is kedvet kaphatnak a játékhoz, akik nem érzik magukat kosárlabdás alkatúnak, viszont a sportág csapatépítő és
szórakoztató jellege és a könnyen elérhető sikerélmény becsalhatja őket akár egy utánpótlás edzésre is. A kosárliget kiépítésének fókuszában a közösségi élmény
van: a nagypályán és a két kispályán kívül kétszintes lelátó és a kulturált és kényelmes használatot lehetővé tevő berendezési tárgyak kapnak helyet: hulladéktárolók,
ivókút, kerékpártámaszok, ülőkockák. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projektben a 2017/2018-as idényre szeretnénk támogatást nyerni. A projekt időtartamát tekintve a már meglévő csapatainkat szeretnénk tovább versenyeztetni,
esetleg új gyerekeket bevonni. Terveink szerint szeptembertől 3 U19-es, 1 U12-es, 1 U16-os, 1 U18-as csapattal fogunk versenyezni. A cél a folyamatos fejlődés
biztosítása a gyerekek számára és a lehető legjobb körülmények megteremtése a számukra. 

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

Mi, a Hajdúhadházi Kosárlabda Klub az előző sportfejlesztési programjainkat is próbáltuk hozzáigazítani a szakszövetségi stratégiához, hiszen a legkisebb
korosztálytól kezdtük el az utánpótlás nevelést. Ezt a tendenciát próbáljuk a jövőben is folytatni. A meglévő csapatainkat kívánjuk tovább versenyeztetni és igény
esetén újabb kenguru csapatot is szívesen foglalkoztatnánk. 

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

Hajdúhadház városa Járási központ, így központi koncentráló szerepet tölt be a térségben, mind társadalmi, mind gazdasági szempontból. A település és az
egyesület eddig is biztosította a környékbeli településen élő sportolók sportolási lehetőségeit, amelyet a jövőben mindenképpen szeretnénk fejleszteni. A potenciálisan
érintett települések a következőek: Téglás, Bocskaikert. A sportolók számára biztosított lehetőségeken kívül a magas színvonalú mérkőzések bonyolítása a családok
részére megfelelő délutáni vagy hétvégi programot jelentenek, valamint a sport rendezvények a Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Oktatási Intézmény és a további városi sportlétesítmények által nyújtott sportszolgáltatásainak igénybevételét is elősegítik, biztosítva ezzel a lakosság
életminőségének további emelését, illetve mentálhigiénés állapotuk további fejlesztését. A sportfejlesztési program végrehajtása elősegíti az egyesületben versenyző
fiatalok sport és munka szeretetének növelését, közvetve tapasztalatot nyújt a más élethelyzetekben jelentkező megmérettetések kezelésében, nem utolsó sorban
pedig elősegíti a fiatalok helyben maradását, ami már középtávon is érzékelhető gazdasági hatást eredményez. A program végrehajtása értelemszerűen
munkahelyek teremtésével is együtt jár, emellett a sportlétesítmények fejlesztése a település számára vagyongyarapodást eredményez.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárállvány mobil,
FIBA, palánkkal

db 2 2 500 000 Ft 5 000 000 Ft

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 18+2 személyes db 1 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

25 520 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Táblagép Az edzők adminisztrációs ellátáshoz, illetve a mérkőzések jegyzőkönyvéhez és a statisztika vezetéséhez nélkülözhetetlen.

Kosárállvány mobil, FIBA, palánkkal A csapatok megfelelő felkészüléséhez, mérkőzések zavartalan lebonyolításához elengedhetetlen.

Honlapfejlesztés A Klub honlap fejlesztése, szerkezetének átalakítása, reklámfelületek kialakítása.

Busz 18+2 személyes Csapatok mérkőzésre szállításához szükséges.

2017/18 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)

17 699 775 Ft 182 472 Ft 364 944 Ft 18 247 191 Ft 7 820 225 Ft 25 884 944 Ft 26 067 416 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

2017/18 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 Kosárliget 2017-09-01 2018-08-15 2018-09-01 72 555 538 Ft

72 555 538 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Kosárliget 4242
Hajdúhadház
Dr. Földi János utca
1

13914/86 önkormányzati A több, mint 2000 négyzetméteres szabadtéri
kosárlabda-liget kiépítésének elsődleges célja a
sportág tömegbázisának megszólítása, hogy minél
többen szeressék meg a kosárlabdát. Míg sokan nem
jutnak el „rendes” fedett kosárlabdapályára, a kültéri
pályarendszer lehetőséget ad a sportág kipróbálására
és több generáció együtt sportolását is lehetővé teszi.
Olyanok is kedvet kaphatnak a játékhoz, akik nem érzik
magukat kosárlabdás alkatúnak, viszont a sportág
csapatépítő és szórakoztató jellege és a könnyen
elérhető sikerélmény becsalhatja őket akár egy
utánpótlás edzésre is. A kosárliget kiépítésének
fókuszában a közösségi élmény van: a nagypályán és a
két kis pályán kívül kétszintes lelátó és a kulturált és
kényelmes használatot lehetővé tevő berendezési
tárgyak kapnak helyet: hulladéktárolók, ivókút,
kerékpártámaszok, ülőkockák.

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

Nem

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 50 321 972 Ft 518 783 Ft 1 037 566 Ft 51 878 321 Ft 22 233 566
Ft

73 593 104 Ft 74 111 887 Ft

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

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 32 16 3 Országos

U11 0 0 0 Nincs

U12 16 0 1 Országos

U14 0 0 0 Nincs

U16 16 0 1 Országos

U18 16 0 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 80 16 6
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer db 56 6 700 Ft 375 200 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Gyógyszer Edzéseken, mérkőzéseken fellépő sérülések enyhítésére használják a játékosok.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 375 200 Ft

Személyszállítási költségek 2 025 000 Ft

Nevezési költségek 125 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 375 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 288 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 000 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 500 000 Ft

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

Összesen 16 688 200 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése A csapatoknak szükségük van egységes felszerelésre a mérkőzéseken való megjelenéskor. Sport eszköz
beszerzése tartalmazza azokat az eszközöket, amely biztosítja a minőségi sportolást.

Személyszállítási költségek A Klubnak biztosítani kell a játékosok számára a mérkőzésekre való utazást.

Nevezési költségek A mérkőzéseken való szerepléshez nevezni kell a bajnokságokra, melynek a költségét a Klub biztosítja.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek A mérkőzések lebonyolításához a Klub biztosítja a felmerülő költségek kifizetését.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei

A Bajnokságokban szereplő sportolók feltétele az érvényes játékengedély, melynek a költségét a Klub állja.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Az edzések és mérkőzések zavartalan lebonyolításához a Klub biztosítja a sportpályákat, illetve a
sportlétesítményeket.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A sportolók fejlődéséhez megfelelő végzettségű és számú sportszakemberek alkalmazása szükséges.

2017/18 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)

14 973 072 Ft 154 362 Ft 308 723 Ft 15 436 156 Ft 1 715 128 Ft 16 996 923 Ft 17 151 285 Ft
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Általános Képzés

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 375 000 Ft

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

1 125 000 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 1 500 000 Ft

Indoklás

A bajnokságokban szereplő sportolók részvételi díját, illetve a mérkőzéseken fellépő költségeket a Klubunk biztosítja a játékosok számára. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

1 345 838 Ft 13 875 Ft 27 749 Ft 1 387 461 Ft 154 162 Ft 1 527 749 Ft 1 541 624 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)

364 944 Ft 364 944 Ft 182 472 Ft 547 416 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 037 566 Ft 1 037 566 Ft 518 783 Ft 1 556 349 Ft

Utánpótlás-nevelés 308 723 Ft 308 723 Ft 154 362 Ft 463 085 Ft

Versenyeztetés 27 749 Ft 27 749 Ft 13 875 Ft 41 624 Ft

Összesen 1 738 982 Ft  2 608 473 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködői feladatokat egy szervezet látja le, amely a sportfejlesztési program elkészítésével kezdődően az esetleges hiánypótlásokon, a
módosítási kérelmeken, valamint a támogatásigazolási kérelmeken át elszámolási mellékletek elkészítéséig folyamatosan részt vesz a
program megvalósításában.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A közreműködői feladatokat egy szervezet látja le, amely a sportfejlesztési program elkészítésével kezdődően az esetleges hiánypótlásokon, a
módosítási kérelmeken, valamint a támogatásigazolási kérelmeken át elszámolási mellékletek elkészítéséig folyamatosan részt vesz a
program megvalósításában.

Utánpótlás-
nevelés

A közreműködői feladatokat egy szervezet látja le, amely a sportfejlesztési program elkészítésével kezdődően az esetleges hiánypótlásokon, a
módosítási kérelmeken, valamint a támogatásigazolási kérelmeken át elszámolási mellékletek elkészítéséig folyamatosan részt vesz a
program megvalósításában.

Versenyeztetés A közreműködői feladatokat egy szervezet látja le, amely a sportfejlesztési program elkészítésével kezdődően az esetleges hiánypótlásokon, a
módosítási kérelmeken, valamint a támogatásigazolási kérelmeken át elszámolási mellékletek elkészítéséig folyamatosan részt vesz a
program megvalósításában.
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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: Hajdúhadház, 2017. 11. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Grubisics Zsolt (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

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

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

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

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

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

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

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

14. 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;

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

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 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.

16. 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;

17. 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;

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. 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: Hajdúhadház, 2017. 11. 20. Grubisics Zsolt 
elnök 

Hajdúhadházi Kosárlabda Klub
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Grubisics Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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

Kelt: Hajdúhadház, 2017. 11. 20.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
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érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Grubisics Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Hajdúhadház, 2017. 11. 20.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar

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

– tájékoztatom.

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

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

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

Kelt: Hajdúhadház, 2017. 11. 20. Grubisics Zsolt 
elnök 

Hajdúhadházi Kosárlabda Klub
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

be/SFPHP01-08220/2017/MKOSZ

2017-11-20 17:11 21 / 27



Feltöltés / Megtekintés
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Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

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

be/SFPHP01-08220/2017/MKOSZ

2017-11-20 17:11 22 / 27

file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/afa_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/emmi_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/nyilatkozat_2


Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-10-19 16:02:56
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:41:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-10-19 15:51:20
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:42:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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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

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

Kelt: Hajdúhadház, 2017. 11. 20.
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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 6 6 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 6 20%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 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 1 1 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 1 1 0%

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 68 021 747 Ft 701 255 Ft 1 402 510 Ft 70 125 512 Ft 30 053 791 Ft 99 478 048 Ft 100 179 303 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 699 775 Ft 182 472 Ft 364 944 Ft 18 247 191 Ft 7 820 225 Ft 25 884 944 Ft 26 067 416 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

50 321 972 Ft 518 783 Ft 1 037 566 Ft 51 878 321 Ft 22 233 566 Ft 73 593 104 Ft 74 111 887 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

14 973 072 Ft 154 362 Ft 308 723 Ft 15 436 156 Ft 1 715 128 Ft 16 996 923 Ft 17 151 285 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 1 345 838 Ft 13 875 Ft 27 749 Ft 1 387 461 Ft 154 162 Ft 1 527 749 Ft 1 541 624 Ft

Összesen 84 340 656 Ft 869 491 Ft 1 738 982 Ft 86 949 130 Ft 31 923 082 Ft 118 002 720
Ft

118 872 211 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen
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A kérelemhez tartozó mellékletek (40 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1508420133.pdf (Hiánypótlás, 580 Kb, 2017-10-19 15:35:33) 497f53250446b832690ec80dd51e05a1663db890e935014c051aeb5555d1bbea

hkkafanyilatkoazt_1493739310.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-05-02 17:35:10) 71f0604c995e66ef75bdd13ba489edd6a059cb6c927e4b4c675346df56f0ff08

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)

alairasi_1493539294.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2017-04-30 10:01:34) fd9bb535e47d621735dd465a6976366485f8afc64b6d7a08268305f2ce8fe437

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

11beveteliforrasok_1493739728.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-05-02 17:42:08)
44be4051c2857bf649184da99f704dd3f902e012950d9c93aadf0b3c0575b813

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

8beruhazasiesfinanszirozasiterv_1493739699.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2017-05-02 17:41:39)
64c2c625d729b7be341acfa4faebd25742dbf0fea67e42b526786c9b0eab0abb

nyialtkozatonero_1508421776.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-10-19 16:02:56) cabd8d4fd23591f1ff93cc98ad07a2b38db0e155742935fdfcd48d0a89bb70c0

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

10hasznositasimod_1493739719.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2017-05-02 17:41:59)
7419162f43b1c7b8841979d019a4234e8e8b86f2f36ea811aa23c9c83176b318

hasznositasimegallapodas_1508421080.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-10-19 15:51:20)
f2731fddf9a94f1631781eb64790394b75e6abb86a50a47aece2ec0a002afe65

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

9mukkoltfinterv_1493739710.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-05-02 17:41:50) 43efbf45cbbbd2ecfe5be4fbc52bd712cf7b3ae25607dccbc8d01851046876d4

Egyéb dokumentumok

osszesites_1493735375.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 16:29:35) 6ee7f7e3c4d348ee33e6b9ed09020cee6bc7e7cc03ce11cec7381c30767ef5b3

nyilatkozatdokumentumokrol_1510581848.pdf (Kér. kieg. szerk., 523 Kb, 2017-11-13 15:04:08)
65496f077f477b361c7bd8047f3c55aacfbd3d90b6ecb00e8788106ddf66b581

oneronyilatkozat_1510581964.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-11-13 15:06:04) 064a989a6c3018aa0d4f2a47aae550a829aa49b74af8eba761b66179b90c03dd

nyialtkozatonero_1508421277.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-10-19 15:54:37) cabd8d4fd23591f1ff93cc98ad07a2b38db0e155742935fdfcd48d0a89bb70c0

oneronyilatkozat_1510833117.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-11-16 12:51:57) 064a989a6c3018aa0d4f2a47aae550a829aa49b74af8eba761b66179b90c03dd

nyilatkozatonero11.14_1510833430.pdf (Kér. kieg. szerk., 519 Kb, 2017-11-16 12:57:10)
6329580e13caf1aa265755f62ad8a5fd41632f5be30c7560c0cb846771cafc00

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1510581827.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-11-13 15:03:47) bd2999eda08e93ae633fdf070a135620692a92d53a04d7465643971cba35d001

emminyilatkozat_1508420148.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-10-19 15:35:48) cb48201fa7d1e7e6e402b3376c18716f42123ded490ccfc5de61a615e0ae83be

hkktaonyilatkozat_1493739335.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-05-02 17:35:35) 5a4bb5fdf16ec8cbf9b5f284cffd24645fcb06460fb47792ea65f42c9b5a32a1

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

kivonat_adatok_hkk_1493539286.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2017-04-30 10:01:26)
6ea0c1f60054ffde1448dbde1933c486daf97b0c6c8473c219a0cb5d0a1422ac

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

utalas_1493736721.jpg (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2017-05-02 16:52:01) d9112f13c003d69c10e7e83d94838453900a7fc91cf422015a66e8e6f46e2f44

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

uzletivagyon_1493742408.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-05-02 18:26:48) fee2949ba1cbc5105e06f140fe27c7189fdf6cd629848145bd0fd848988b5d21

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

adoigazolas_hkk_1493539304.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2017-04-30 10:01:44) a25d5114a0e9dcfa0322b7a9a55bdf994b337f6b24249a19567a5ad4e3b1ea28

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

hkknyilakozat_1493739345.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2017-05-02 17:35:45) 725a2095778a93ccf06d691ffe385ec5b5efccfa2fa0b77eae9edc4c9691af50

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hatosagiengedely_1493742396.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-05-02 18:26:36)
8e5771183600b0d105311cd9cbeaadaec27ea4e615ea30fbf4a179e650ad133a
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igazolasnemengedelykoteles_1508421848.pdf (Hiánypótlás, 608 Kb, 2017-10-19 16:04:08)
3ace1abfdaf9ccd3fb41dea77dfe9e806eeca5ec56fd788a73798d270e3445dd

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

4nyilatkozatnemepengkotelezett_1493739535.pdf (Szerkesztés alatt, 595 Kb, 2017-05-02 17:38:55)
9ab88c5ba94c0e011519dea92f94cd0a7521c6b34d7890c36af60273d89dd75e

igazolasnemepitesengedelykotele_1510576232.pdf (Kér. kieg. szerk., 627 Kb, 2017-11-13 13:30:32)
d8eceff4e1bafd03e6979e0ebf973b1b00c894864aea3586b99009560996a24b

igazolasnemengedelykoteles_1508420270.pdf (Hiánypótlás, 608 Kb, 2017-10-19 15:37:50)
3ace1abfdaf9ccd3fb41dea77dfe9e806eeca5ec56fd788a73798d270e3445dd

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

2egyuttmukodesimegallapodas_1493739418.pdf (Szerkesztés alatt, 446 Kb, 2017-05-02 17:36:58)
fdde593737aa559b0635eb83abffe274ca48f6604603e586b8ef04087ff4745e

hasznositasimegallapodas_1508421900.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-10-19 16:05:00)
f2731fddf9a94f1631781eb64790394b75e6abb86a50a47aece2ec0a002afe65

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

313914_86tullap_1493739425.pdf (Szerkesztés alatt, 409 Kb, 2017-05-02 17:37:05)
eb65892b8ab04bbd12ae507989e1b124f632a096509ff570e8209470d39bf97a

13914_89-hiteles_1510576195.pdf (Kér. kieg. szerk., 569 Kb, 2017-11-13 13:29:55)
e1ede11db6cceebab47f39da8e5f402686b3c614ed1c82a75060731cab439fb8

13914_89_1508420198.pdf (Hiánypótlás, 398 Kb, 2017-10-19 15:36:38) 309eed20954dba07c688dbef2773fd5007a8a02c05bdbd9506487e34b0da028c

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

1nyilatkozat_1493739385.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2017-05-02 17:36:25) c17a36c9e580b9d22053d995fa2617b2b20f5bd4a7edcfda1278903bb4e8d8c6

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

6hajduhadhazkosarligetkoltsbecs_1493739644.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 17:40:44)
547d11f6206892177d2d7f3da453746b6f8f698d95d4c0c29d217dc0d9c2ea6f

fajlagoskoltsegkimutatas_1510581909.pdf (Kér. kieg. szerk., 62 Kb, 2017-11-13 15:05:09)
acf9df0f00c09bd0d57a6d747b51f4ec46dbcdec60fb2627d6b0087c02e6e026

arazottkoltsegvetesevegleges_1508420431.xlsx (Hiánypótlás, 35 Kb, 2017-10-19 15:40:31)
ee2ea2758a652bbf81ad114bd6fb9c3743e3a986e28b04534e2fadca2c66aa4e

arazottkoltsegvetes_1510833056.xlsx (Kér. kieg. szerk., 35 Kb, 2017-11-16 12:50:56)
6fe205d2999010ab0c0b97b60c4af429cab29d351d9ca03da572d8e793566cf0

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

7hajduhadhazkosarligettervdiszp_1493739689.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2017-05-02 17:41:29)
ffadc9ac04b06f3e33163ac6fcd6c25bc0b72c529c3df7b55ab3ae4c6672f130

hajduhadhazkosarligetmuszakileir_1508420329.pdf (Hiánypótlás, 239 Kb, 2017-10-19 15:38:49)
989ceff78f5da5d230024debd546815943f56df1bd759e9367248e1fe24db8f4
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