
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Oázis Sport Nonprofit Kft.

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  113 - Kft.

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

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  22170156-1-43

Bankszámlaszám  10404027-50526775-57861006

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1032  Helység  Budapest

Út / utca  Kiscelli utca  Házszám  7-9.

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2041  Helység  Budaörs

Út / utca  PF. 533  Házszám  -

Telefon  +36 30 930 52 28  Fax  -

Honlap  http://www.oazissport.hu/  E-mail cím  istvan.abraham@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Ábrahám István Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 930 52 28  E-mail cím  istvan.abraham@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ábrahám István Péter +36 30 930 52 28 istvan.abraham@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Hajós Alfréd Uszoda Magyar Állam Nemzeti SPortközpontok 4 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2009-06-15

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2009-06-15

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Uniós Protokollért Oktatási Közhasznú Társaság

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2009-06-15

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 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 0 MFt 0 MFt 908 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 401 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 1 309 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 41,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 1 258 MFt

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

Összesen 0 MFt 0 MFt 1 299,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 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 22 279 614 Ft 445 592 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

900 078 447 Ft 18 001 569 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az egyesület jelenleg a Hajós Alfréd Uszodát használja az edzések valamint a versenyeztetés szükségleteinek kielégítésére. Ez az egy vízfelület azonban nem képes
egy ekkora egyesület hatékony működését biztosítani. Az utánpótláskorú sportolókon kívül számos felnőtt versenyzőt is foglalkoztat az egyesület amely nehezíti az
összehangolt munkát a szakemberek részéről, hiszen az edzések lebonyolításához nem elegendő egy ekkora medence, minden korosztály számára. A szervezet
által tervezett uszodaépítés több szempontból is segíteni tudná a magyar vízilabdasport lehetőségeit. Az egyesület egyébként a későbbiek folyamán az Oázis SC
csapatával megosztva végezné az utánpótlás-nevelési feladatokat, valamint a felnőtt korú sportolók képzését. A felépülő uszoda nem csak a vízilabda céljait
szolgálná de számos szempontból a közönség is profitálhat majd belőle. Ezen szempontokat bővebben az ingatlan beruházási résznél fejtjük ki, itt ismertetjük a
költségvetési adatokat is ezzel együtt. 

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

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT BÉKÁSMEGYERI TELEPÉNEK fejlesztése a 2015/16-os időszakban kerül előtérbe, ebben a pályázati időszakban nyújtja be a
szervezet. Ez a fejlesztés elsősorban a vízilabda egyesület érdekeit képviselné de számos olyan szempont megjelenik amely a közönség szempontjából is vonzóvá
teheti majd az uszodát. Ezek az alapvető sportlétesítmény üzemeltetés mellett a következők lehetnek. Különböző testedzési szolgáltatások, kondicionálási
lehetőségek (konditerem, funkcionális edzőterem). Ezek a szolgáltatások viszonylag kis költségvetésből nagy lökést adhatnak az uszoda látogatási számának.
Emellett pedig a vízilabda csapatok is hasznosítani tudják felkészülési időszakuk során. A közönség számára természetesen elsősorban a vízfelület úszásra történő
használata a legfontosabba aspektus amit figyelembe kell venni. Az ő részükről az elsődleges bevételi forrás a belépőjegyekből érkezik, a vízilabda csapatok részéről
pedig a bérleti díjak valamint az egyéb szolgáltatások igénybevétele adja majd a bevétel jelentős részét. A költségvetési tervezet alapján a összes költségre vetítve 1
258 824 000 Ft-ra jön ki, amely tartalmazza már az Általános forgalmi adót. Az építési munkálatok két ütemben kerülnek majd kivitelezésre. Az ütemterv első felében
a 33x25m vízfelületű medence kerül felhúzásra, ennek két nagyobb eleme a földmunkálatok, tartószerkezet elkészítése valamint a medence-gépészet kialakítása. A
következő időszakban a medence lefedése és az uszodaépület megépítése kerül előtérbe. Ennek a két legnagyobb szakasza a földmunkák elvégzése illetve az
épületgépészet. Emellett az elektromos munkák és az egyéb külső munkák lesznek teljesítve az időszak során. A felhúzandó vasbeton fedésű uszoda
tulajdonosaként az Oázis Sport Kft. az Oázis SC-vel karöltve teljesíti majd az utánpótlás-nevelési feladatokat, valamint a felnőtt korú sportolók versenyeztetését. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt lefutási ideje alapvetően nem meghatározott még, viszont a létrejövő felépítmény jelzáloggal való megterhelését kéri a program befejezését követően 15
évre a Magyar Állam javára. A két meghatározott, elkülönítendő ütemrész, a következőképpen fog alakulni: Az építési munkálatok két ütemben kerülnek majd
kivitelezésre. Az ütemterv első felében a 33x25m vízfelületű medence kerül felhúzásra, ennek két nagyobb eleme a földmunkálatok, tartószerkezet elkészítése
valamint a medence-gépészet kialakítása. Ezek után a kisebb feladatok, mint az elektromos munkák és a medence környezetének munkálatai következnek. A
következő időszakban a medence lefedése és az uszodaépület megépítése kerül előtérbe. Ennek a két legnagyobb szakasza a földmunkák elvégzése illetve az
épületgépészet. Emellett az elektromos munkák és az egyéb külső munkák lesznek teljesítve az időszak során. 

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 szervezet projektje teljes mértékben illeszkedik a Magyar Vízilabda Szövetség által meghatározott alapelvekhez. Az uszodaépítés alapvető koncepciója a magyar
vízilabda utánpótlás bázisának növelése és ezzel a sport fejlődésének elősegítése. A vízfelület bővítése az utánpótláskorú játékosok színvonalas versenyeztetése a
cél és minél több gyermek bevonzása az egyéb elfoglaltságok helyett. Az Oázis SE-vel való együttműködés egy komoly utánpótlás stratégiát tudna kialakítani,
Magyarország egyik legnagyobb utánpótlás-bázisánál. 

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

A program legfontosabb gazdasági hatása az az ingatlan beruházás, amelynek bevételei a fejlesztés után a tulajdonos profitját növeli. Ezeket az összegeket a
játékosok és az egyesület lehetőségeinek kibővítésére fordíthatják. Továbbá a ki nem használt forrásokat a gazdaságba történő visszajuttatásával a régió és a város
GDP-jének növeléséhez is hozzájárul. A társadalmi hatások közé sorolható számtalan dolog, ám a legfontosabb a gyerekek létszámának növelése valamint a sport
megismerése. Ezáltal a gyermekeknek egy nagyobb hányada fogja szabadidejét sportolással tölteni egyéb elfoglaltságok helyett. Ez a "sportosítás" a köznevelésnek
is nagy segítséget nyújt, mivel a sportolás a fiatalokat az egészségtudatos életmódra neveli, amely növeli az órákon tanúsított figyelem mértékét. Az egyesületben
foglalkoztatott fiatalok megtanulnak csapatban dolgozni, valamint elsajátítják a sportban fontos kötött szabályokat és viselkedési normákat is, közösségük hasznos
tagjai lesznek.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Projektmenedzsment vezető I Normál 160 12 980 000 Ft 274 400 Ft 15 052 800 Ft

Üzemeltetési szakértő I Normál 160 12 570 000 Ft 159 600 Ft 8 755 200 Ft

Szakmai vezető I Normál 160 12 570 000 Ft 159 600 Ft 8 755 200 Ft

Pénzügyi vezető I Normál 160 12 570 000 Ft 159 600 Ft 8 755 200 Ft

Edző I Egyéb 160 12 170 000 Ft 44 370 Ft 2 572 440 Ft

800 60 2 860 000 Ft 797 570 Ft 43 890 840 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Végzettség Indoklás

Projektmenedzsment vezető Projekt menedzser Felsőfokú A projekt folyamatos felügyelete a többi szakértő munkájának
összehangolása a feladata.

Üzemeltetési szakértő Projekt menedzser Felsőfokú Az uszoda üzemeltetési szempontjait képviseli a projekt
megvalósítás során.

Szakmai vezető Projekt menedzser Felsőfokú A vízilabda sportág érdekeit hívatott képviselni a megvalósítás
során.

Pénzügyi vezető Projekt menedzser Felsőfokú A projekt likviditásáért, elszámolásáért felel.

Edző Edző Középfokú szakir. A felnőtt csapat edzését vezeti.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

21 611 226 Ft 222 796 Ft 445 592 Ft 22 279 614 Ft 22 279 614 Ft 44 336 432 Ft 44 559 228 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

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

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Békásmegyeri Fedett Uszoda építése 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 1 258 824 000 Ft

1 258 824 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Békásmegyeri Fedett Uszoda
építése

1039
Budapest
Királyok útja
281

63626/2 A Budapesten elérhető vízfelület igen korlátos, Békásmegyeren pedig
kifejezetten szükséges egy uszoda építése a vízilabdázás elősegítése
céljából.

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

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 873 076 094 Ft 9 000 784 Ft 18 001 569 Ft 900 078 447 Ft 385 747 906
Ft

1 276 825 569 Ft 1 285 826 353 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 0 0 0

Gyermek leány 0 0 0

Serdülő fiú 0 0 0

Serdülő leány 0 0 0

Ifjúsági fiú 0 0 0

Ifjúsági leány 0 0 0

Összesen 0 0 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Korosztály Megnevezés M.
e.

Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Ingatlan
típusa

Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett
órák száma / h

ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

0 Ft 0 0 0 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés 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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Általános Képzés

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

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

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

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 445 592 Ft 445 592 Ft 222 796 Ft 668 388 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 18 001 569 Ft 18 001 569 Ft 9 000 784 Ft 27 002 353 Ft

Összesen 18 447 161 Ft  27 670 742 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati
dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a
kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását
is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat
is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti.

Tárgyi utófinanszírozott A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati
dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a
kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását
is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat
is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2015. 12. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Ábrahám István Péter (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 az adatlapon feltüntetett 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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

Kelt: Budapest, 2015. 12. 02.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2015. 12. 02.
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:55:24

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:54:04

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 15:25:02

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 17:12:30

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 10:51:16

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:56:20

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:15:35

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:11:42

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:32:19

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:11:59

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:12:25

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:12:46

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:13:02

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:14:16

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:46:51

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-02 09:11:17

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)

(115 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2015. 12. 02.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

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 21 611 226 Ft 222 796 Ft 445 592 Ft 22 279 614 Ft 22 279 614 Ft 44 336 432 Ft 44 559 228 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 873 076 094 Ft 9 000 784 Ft 18 001 569 Ft 900 078 447 Ft 385 747 906 Ft 1 276 825 569
Ft

1 285 826 353
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 873 076 094 Ft 9 000 784 Ft 18 001 569 Ft 900 078 447 Ft 385 747 906 Ft 1 276 825 569
Ft

1 285 826 353
Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

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

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

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

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

Összesen 894 687 320 Ft 9 223 580 Ft 18 447 161 Ft 922 358 061 Ft 408 027 520 Ft 1 321 162 001
Ft

1 330 385 581
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

15 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 115 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (36 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

oaziskft_alairasi_1430387644.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-30 11:54:04) ae195ac23232d36c2fc000edda92158a3693b437c65015ea3796c06d43a7aff7

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hp_2_3_4_5_pontok_uzemeltetesikonc_1449043982.pdf Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2015-12-02 09:13:02)
140db620cfd222253507a64ebee5fdd92e316f2a707fab01a65c62460ce1e0ed

melleklet_1430387899.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 11:58:19) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4

A beruházás finanszírozási terve és forrása

hp_2_3_4_5_pontok_uzemeltetesikonc_1449043919.pdf Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2015-12-02 09:11:59)
140db620cfd222253507a64ebee5fdd92e316f2a707fab01a65c62460ce1e0ed

melleklet_1430387879.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 11:57:59) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hp_2_3_4_5_pontok_uzemeltetesikonc_1449043966.pdf Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2015-12-02 09:12:46)
140db620cfd222253507a64ebee5fdd92e316f2a707fab01a65c62460ce1e0ed

melleklet_1430387892.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 11:58:12) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

hp_2_3_4_5_pontok_uzemeltetesikonc_1449043945.pdf Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2015-12-02 09:12:25)
140db620cfd222253507a64ebee5fdd92e316f2a707fab01a65c62460ce1e0ed

melleklet_1430387886.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 11:58:06) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4

Egyéb dokumentumok

hp_1.pont_edzo_vegzettseg_budahazi_1449044007.pdf Hiánypótlás melléklet, 346 Kb, 2015-12-02 09:13:27)
c69ae720b472b7b5286f0fa312b096410547ec9e93f62f1a55d8f0c5bd6f9460

hp_1.pont_penzugyi_vegzettseg_1449046275.pdf Hiánypótlás melléklet, 165 Kb, 2015-12-02 09:51:15)
ea9f0dd3d7e09a48f193a8aca9c0beaedec10e3220fc038a2c45d4b1bd146f54

hp_1.pont_projectm_vegzettseg_abrah_1449047454.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-12-02 10:10:54)
279bb08bba51e3a7556728dd05ad930225772e9e809e65cf2a4565f112019f4d

hp_1.pont_szakmai_szabogabor_vegze_1449047458.jpg Hiánypótlás melléklet, 536 Kb, 2015-12-02 10:10:58)
04d001520c3734ed33ece9da71b004b8b3ebbf5593b0e01ca0c54a60dbdba3d5

hp_1.pont_uzemeltetesi_katai_1449049876.pdf Hiánypótlás melléklet, 77 Kb, 2015-12-02 10:51:16)
42d84cf89a5ef0b7408f957f981c474702d43b14cde2a8754563037273512bbd

Nyilvántartó hatóság igazolása

oaziskftcegkiv_1430387724.pdf Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2015-04-30 11:55:24) 29ec340332175bf6aa9a2ddcee8bc2fd9fa667f55d858274fa26fc4e56051c41

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

utalas_oaziskft_1430392834.pdf Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2015-04-30 13:20:34) 0501910050422efae491a90ef60b4b9f2bc6cf1bd22d108b1acf82953fdc4a6e

oaziskft_utalas2_1430406750.pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2015-04-30 17:12:30) 66ab0ab734d54d36edaa5fe29a4570284244d4671033debc587ffe81def490a1

Köztartozásmentes adózó

1_oazis_sport_szolgaltato_nonprofit_1430400302.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-30 15:25:02)
ad482b6d9553999f70549f90f43f0a439c552497c316b8bca669fa362ef3bdd9

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hp_6pont_nemrelevans_1449044135.pdf Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2015-12-02 09:15:35)
5baa251eb8cc45e42061914298418b58f4a2a52e9aad729c7d360d775f070cf8

melleklet_1430387859.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 11:57:39) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4

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

hp_7.pont_epitesiengedely_erdemi_do_1449043877.pdf Hiánypótlás melléklet, 876 Kb, 2015-12-02 09:11:17)
b3b16fd48fa1e6fbd836f2143dd6f1c143655e11fe7d6072b52cbe81e06c3987

oaziskftelviepenghelyett_1430387846.pdf Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2015-04-30 11:57:26)
06b805387a49337050e38ce6a787075e0be268435c67993fa77ff2e54f46e9dc

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...

hp_uzemeltetesiktgheztortenohozz_1449046011.pdf Hiánypótlás melléklet, 340 Kb, 2015-12-02 09:46:51)
39bee68ba7a8ef8588a0cb84c6f0b6870c74b96c25c9fcba7353fa1fb73fc273

eloterjesztes_1430400346.pdf Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2015-04-30 15:25:46) 6e6a5a4d73b2b5f099fadeb56b17d8ccaf351e0605571ffacca57f89f32a27b8

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

oazis_tulajdoni_lap_1430387780.pdf Szerkesztés alatt, 522 Kb, 2015-04-30 11:56:20)
7a588e5f4eab89d4772e30e512ff57bbaab6c6951be13410251de0da94e678e4

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
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hp_8.pont_elozetesnyilatkozattao_1449044056.pdf Hiánypótlás melléklet, 374 Kb, 2015-12-02 09:14:16)
4528d15f0f84acb022d843e5e2f4689a782c5099449341134e59dc320652c967

eloterjesztes_1430400357.pdf Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2015-04-30 15:25:57) 6e6a5a4d73b2b5f099fadeb56b17d8ccaf351e0605571ffacca57f89f32a27b8

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

hp_9pont_modositottktg.becslesusz_1449043902.xls Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2015-12-02 09:11:42)
7625eb832867c20fe11c83fcf132603a931e5b40bdb3e40444aa197a98a79c34

koltsegbecsles_1430387986.pdf Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2015-04-30 11:59:46) c81755e9b6deecd4bfd9e30aaa825ae945199fd2d1ab81701c5c634e20ff260d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hp_10.pont_muszaki_02.01_02.09_1449045055.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-12-02 09:30:55)
6ce2188f7121866f05adbdc9cbca1815a7f71cfb9fa47cd8c54a72b05aec7858

hp_10.pont_03_03talajvizsgalatije_1449045104.pdf Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2015-12-02 09:31:44)
60418c84a93f3cc5e758ddf18746eb74a99d298d9505ef929006da7b72830c94

hp_10.pont_muszaki_04.01_05.02_1449045115.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-12-02 09:31:55)
760bd4ae339cb07885586b282c3c2eac1e2d33a0fc25bc3d541aa3fe19000b39

hp_10.pont_epi_01_10_1449045124.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-12-02 09:32:04)
c3cda0ef40362cc84e3f9b4d9ead3409c68e136703c7fef455a2d5c97fdbb555

hp_10.pont_epi_latvanytervek_1_2_1449045132.pdf Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2015-12-02 09:32:12)
41a6d6b5a19440693eb2fe3d94ca966b6c287e2471ff244b847f5192df6872e7

hp_10.pont_muszaki_kapcsolodo_terve_1449045139.pdf Hiánypótlás melléklet, 982 Kb, 2015-12-02 09:32:19)
04b3e2102fa279d372ead38c8e570befe9222aae80a5d59b45b1f71d3d35cf4e

melleklet_1430387870.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 11:57:50) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4
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