be/SFP-11335/2018/MKOSZ
A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett,
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

113

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

25530645-2-07

Bankszámlaszám

58600362-11239884-00000000

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 Önkormányzati támogatás
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

8000

Város

Székesfehérvár

Közterület neve

Gáz

Közterület jellege

utca

Házszám

19

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

8000

Város

Székesfehérvár

Közterület neve

Gáz

Közterület jellege

utca

Házszám

19

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 22 314 442

Fax

+36 22 314 442

Honlap

www.albakosar.hu

E-mail cím

nagyzs@arsc.hu

E-mail cím

nagyzs@arsc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Nagy Zsuzsanna

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 20 354 69 89

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Nagy Zsuzsanna

+36 20 354 69 89

nagyzs@arsc.hu

Tóth András

+36 30 536 67 13

dkks.kosar@gmail.com
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Alba Regia Sportcsarnok

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Alba Regia Sport Club

40

Felk. és
versenyeztetés

Teleki B. Gimn. Sziget Utcai
Tagintézmény

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Székesfehrérvári Tankerületi
Központ

13,5

Felkészülés

Tóparti Gimnázium

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Székesfehrérvári Tankerületi
Központ

7,5

Felkészülés

Németh László Ált. Isk.

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Székesfehrérvári Tankerületi
Központ

7,5

Felkészülés

MKOSZ Edzőcsarnok

Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége

Medius Tours Szolgáltató Kft.

2,5

Versenyeztetés

Tóvárosi Ált. Isk.

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Székesfehrérvári Tankerületi
Központ

2,5

Versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2016-04-12
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2016-04-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Alba Regia Sport Club

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1989-07-07
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

20 MFt

700 MFt

40 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2 MFt

200 MFt

150 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

120 MFt

2 000 MFt

1 500 MFt

Egyéb támogatás

11 MFt

80 MFt

420 MFt

Összesen

153 MFt

2 980 MFt

2 110 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

26 MFt

30 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

4 MFt

40 MFt

25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

30 MFt

600 MFt

350 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

100 MFt

60 MFt

Összesen

61 MFt

771 MFt

496 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

57 MFt

100 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1 MFt

1 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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

1 428 592 263 Ft

28 571 845 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A sportszervezet külön pályázatban adja be az utánpótlás működtetése és a beruházás fejlesztése részeket az MKOSZ által megadottak szerint. A beruházási
pályázatot tartalmazó részben egyéb nem szerepel.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az Alba Regia Sport Club együttműködési megállapodást kötött – többek között, mint duális partner – a Budapesti Corvinus Egyetemmel, melynek keretében a
székesfehérvári sportközgazdász mesterszak partnereként tevékenyen részt vesz az egyetem képzési rendszerében. Ennek az együttműködésnek az
eredményeként egy olyan egyedi, országosan és közép-európai szinten is egyedülálló székesfehérvári modell jött létre, melyben a kosárlabda és más fehérvári
sportklubok, valamint a Corvinus Egyetem egy teljesen újszerű, egymással összefüggő „Knowledge Hub“-ot alkotnak. A létesítmény konferenciaközpont is lesz
egyben, mely kiváló helyszínül szolgálhat a legkülönfélébb szakmai rendezvényeknek. A Tudásközpontot egy olyan létesítményben alakítanák ki, amelyben a
fehérvári utánpótlás- és élsport lehetőségei kapcsolódnának össze az egyetemi oktatással és egymást kiegészítve, erősítve nyitná ki az egyetemet a város, és a
városi sport irányába. A létesítmény az edzés és mérkőzés megrendezését, az iskolai tanórák és diáksport eseményeinek mindennapi helyszíne is lehet. Helyszínt
biztosítana továbbá egy rehabilitációs és prevenciós centrumnak is, melyben a város valamennyi sportolójának diagnosztikai és analitikai elemzését el lehet végezni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A beruházás Székesfehérvár belvárosához közel egy frekventált területen valósul meg, a Budai út és a Zrínyi utca által határolt területen. Közvetlen kapcsolat köti
majd össze a Corvinus Egyetem Campusával illetve kb. egy km-es távolságra az Alba Regia Sportcsarnokkal. Ez a földrajzi elhelyezkedés lehetővé teszi, hogy a két
létesítmény akár összehangoltan képes legyen nemzetközi tornák, illetve világversenyek megrendezésére. Első ütemben a sportcsarnok kerül megépítésre, illetve a
hozzá szorosan kapcsolódó kollégium és analitikai - teszt - pályának is helyet adó edzőcsarnok szerkezete. A második ütemben a két szerkezetkész épületrész
befejezése történik meg. Az első ütemben megvalósuló sportcsarnok egy háromszintes, mélygarázzsal, VIP boxokkal, megfelelő kiszolgáló helyiségekkel rendelkező
létesítmény, mely a jelenleg érvényes hazai és nemzetközi mérkőzésrendezési előírásoknak valamint a legmodernebb műszaki követelményeknek is megfelel,
törekedve a gazdaságos és energia-hatékony működésre. A különböző sportesemények megrendezésén túl konferenciáknak, edző-továbbképzéseknek is helyszínt
biztosít. Az előzetes ütemterv alapján a létesítmény komplexum 2020-ra készül el. Jelen pályázatunk a beruházás második ütemét szolgálja.

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 megvalósításra sportszervezetünk létesítményfejlesztésre irányuló tárgyi-eszköz beruházásra vonatkozó pályázatot nyújt be. A beruházás az önkormányzat
támogatásával az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon valósul meg úgy, hogy a beruházást követően a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését
követően a létesítmény az önkormányzat tulajdonába kerül. Az így megvalósult Tudásközpont és Sportcsarnok üzemeltetését és hasznosítását az Alba Regia SC
végezné a TAO-törvényben meghatározottaknak megfelelően. Egy innovatív koncepció alapján egy olyan többfunkciós létesítmény valósulna meg, mely utánpótlás
csapataink edzéseinek, mérkőzéseinek megrendezésén felül az iskolai tanórák és diáksport események helyszíne is. Teret biztosítana továbbá egy rehabilitációs és
prevenciós centrumnak is, melyben az MKOSZ utánpótlás és felnőtt válogatott játékosainak diagnosztikai és analitikai elemzése elvégezhető, és ennek adatai
valamint az itt folyó kutatások eredménye az MKOSZ illetve sportszervezetünk számára felhasználható. A létesítmény kiemelkedő lehetőséget nyújt felnőtt- és
utánpótlás nemzetközi versenyek, válogatott mérkőzések megrendezésére. Az Alba Fehérvár csapatának nemzetközi kupamérkőzéseinek is helyszínéül szolgál.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A beruházás által megvalósuló létesítmény és az együttműködési szerződések alapján kialakuló ’’Tudásközpont’’ egy igazi 21. századi létesítmény, mely egyszerre
szolgál oktatási és tudományos célokat, valamint megteremthető az a sportolói életpálya modell, mely által a tanulás és a profi sport összekapcsolható. Az alapvetően
sportcélú ingatlan lehetőséget biztosít a kosárlabda és egyéb teremsportágak vonatkozásában is arra, hogy a hazai és nemzetközi meccseken egy minden
nemzetközi kritériumnak megfelelő létesítményben fogadhassuk az ellenfeleket. Kiemelendő az is, hogy az új létesítményben megvalósuló prevenciós és
rehabilitációs centrum valamennyi székesfehérvári, de akár - országos szinten - sportoló utánpótlás korú játékos számára használható. A kialakuló közösségi terek
összekapcsolják és egyben közelebb hozzák az egyetemi életet a sport élettel. A létesítmény megvalósulásával elősegíti a városban sportoló utánpótlás korú
játékosok edzés- és verseny lehetőségeinek enyhítését. Olyan együttműködési lehetőség nyílik meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, az AlbaFehérvár Kosárlabda Kft. valamint a Corvinus Egyetem együttműködésével, mely egyértelműen az élsportolók megtartását eredményezné.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 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
2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Sportcsarnok/tornaterem

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

sportcsarnok építése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)
2018-05-15

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)
2020-06-10

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2020-06-25

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

1 997 988 323 Ft
1 997 988 323 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

sportcsarnok építése

Beruházás címe

8000
Székesfehérvár
Budai út
-

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

8483/10 hrsz.

önkormányzati

Az Alba Regia Sport Club együttműködési
megállapodást kötött – többek között, mint duális
partner – a Budapesti Corvinus Egyetemmel, melynek
keretében a székesfehérvári sportközgazdász
mesterszak partnereként tevékenyen részt vesz az
egyetem képzési rendszerében. Ennek az
együttműködésnek az eredményeként egy olyan
egyedi, országosan és közép-európai szinten is
egyedülálló székesfehérvári modell jött létre, melyben a
kosárlabda és más fehérvári sportklubok, valamint a
Corvinus Egyetem egy teljesen újszerű, egymással
összefüggő „Knowledge Hub“-ot alkotnak. A
Tudásközpont második ütemében megépítésre kerül az
egyesület sportolóinak kollégiuma, valamint a
létesítményhez kapcsolódó methodikai-, diagnosztikaiés rehabilitációs központ. A kollégiumban nem csak az
Alba Fehérvár igazolt utánpótlás sportolói, hanem a
kupákra, versenyekre érkező sportolók, tudományos
konferenciákra érkezők is elszállásolhatók. A
rehabilitációs központ valamennyi utánpótlás sportoló,
illetve az MKOSZ által szervezett válogatott játékosok
minél jobb kiszolgálását fogja kielégíteni.

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit
Az Alba Regia Sport Club együttműködési megállapodást kötött - többek között, mint duális partner - a Budapesti Corvinus Egyetemmel. Ennek az együttműködésnek
az eredményeként egy olyan egyedi, országosan és közép-európai szinten egyedülálló újszerű ’’Knowledge Hub’’ jön létre. Az MKOSZ, az egyetem és az ARSC
együttműködésében kb. 3.000 fő befogadására alkalmas nemzetközi kupamérkőzések, válogatott mérkőzések megrendezésére is képes többfunkciós létesítmény
valósul meg.
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2018/19 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.

1 385 734 496 Ft

14 285 923 Ft

28 571 845 Ft

1 428 592 263 Ft

612 253 827
Ft

2 026 560 168 Ft

2 040 846 091 Ft

2018-05-02 17:53
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2017/2018

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

0

13

50

4

Országos

U11

30

26

32

2

Országos

U12

15

16

32

2

Országos

U14

0

5

50

3

Országos

U16

45

50

50

3

Országos

U18

15

21

35

2

Országos

U20

16

7

16

2

Országos

U23

15

2

3

1

Országos

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

136

140

268

19

2018-05-02 17:53
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése

Indoklás

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás 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

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Tétel

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Pozíció

2018-05-02 17:53

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás
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2018/19 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-05-02 17:53
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Általános Képzés
2018/19 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

2018/19 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

2018-05-02 17:53
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Szakképzés
2018/19 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

2018/19 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

2018-05-02 17:53
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

2018/19 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

2018-05-02 17:53
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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)

Tárgyi utófinanszírozott

28 571 845 Ft

Összesen

28 571 845 Ft

Maximum közrem. díj
28 571 845 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
14 285 923 Ft

Összesen
42 857 768 Ft
42 857 768 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
Tárgyi utófinanszírozott

2018-05-02 17:53

Feladat leírása
sportfejlesztési program elkészítése, nyivántartások vezetésének irányítása, elszámolás segítése, szaktanácsadás
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. 05. 02.

2018-05-02 17:53
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Nyilatkozat 2
Alulírott Nagy Zsuzsanna (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 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.
18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
19. 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;
20. 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;
21. 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;
22. 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: Székesfehérvár, 2018. 05. 02.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Nagy Zsuzsanna (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt
Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Alba-Fehérvár
Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság (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 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: Önkormányzati támogatás

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
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Székesfehérvár, 2018. 05. 02.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Nagy Zsuzsanna (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.

Székesfehérvár, 2018. 05. 02.

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
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es 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.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

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.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. 05. 02.
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Nagy Zsuzsanna
ügyvezető
Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 15:44:56
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 15:45:11
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 10:40:33
Feltöltés / Megtekintés

(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 13:00:07
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:40:16
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:41:53
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:41:01
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:44:40
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:46:04
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 17:25:59
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:47:25
Feltöltés / Megtekintés

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)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal
ellátott – tulajdoni lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az
.es3 formátumú fájl az elfogadható.

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:50:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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2018-05-02 16:32:26
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:40:39
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:54:59

Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben
az önerő külső forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el
(pl.: nyilatkozat az önkormányzat részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet
saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:57:16
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:58:21
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:59:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:59:51

Kelt: Székesfehérvár, 2018. 05. 02.

2018-05-02 17:53
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

1 385 734 496 Ft

14 285 923 Ft

28 571 845 Ft

1 428 592 263
Ft

612 253 827 Ft

2 026 560 168
Ft

2 040 846 091
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

1 385 734 496 Ft

14 285 923 Ft

28 571 845 Ft

1 428 592 263
Ft

612 253 827 Ft

2 026 560 168
Ft

2 040 846 091
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

1 385 734 496 Ft

14 285 923 Ft

28 571 845 Ft

1 428 592 263
Ft

612 253 827 Ft

2 026 560 168
Ft

2 040 846 091
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2018-05-02 17:53

Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
100 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (43 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat.pd_1525272016.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-05-02 16:40:16)
09dad728b5052a8c5e586fde6bf5505c7db7c19e7d84f954864ba58559a78428
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)
alairasicimpeldany_alba_fehervar_n_1524750311.pdf (Szerkesztés alatt, 434 Kb, 2018-04-26 15:45:11)
e106c050c120286ea39a3dc15f723b120697ada3caeb439664f167a2fe1a25a1
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
corvinusalbafeherv.kft.bevetel_1493_1525273145.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-05-02 16:59:05)
25e424147ec6d8057f790d3cda188939abb207775fab7c6c39bc8a9fa7ebb645
koltsegtervcorvinussportcsarnok-t_1_1525273148.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2018-05-02 16:59:08)
9d7a82bc0b2c767526ae915faec3cb86372d5d0b7e41469df3a350bec7899bc1
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben az önerő külső
forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el (pl.: nyilatkozat az önkormányzat
részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről
büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.
corvinusalbaberuhazasfinansziroz_14_1525272874.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-05-02 16:54:34)
f79c9da12d4b613f7458ef308df35740e11e42d264c84f2fc0f44a6d246fd734
corvinusalbafehonkhatarozater_14937_1525272878.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 16:54:38)
dd4c4f94768c439d6e066083c72b6549b1a2cda0f33bea69a07208d39bb16e3c
corvinusalbafehonkhatarozater_14937_1525272882.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 16:54:42)
7bd7463f4ae69a34b2509baca6a8faf9685fbc4de036af60b53809ad7cccce4e
corvinuspalyazatketutemunyil._14937_1525272885.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2018-05-02 16:54:45)
a67e28cb1b62acac36f368f8957fdacbc1de35969b7ad11c20328a17dd525457
szekesfehervar_mjv_onkorm_nyilatkoz_1525272899.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-02 16:54:59)
44452137cb5b74e8a43b2bf8ee727069af18f6b46f3d3fc597d52ae1fd938cdd
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
corvinusalbacsarnokkihaszn._1493546_1525273094.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2018-05-02 16:58:14)
906f73c7af08eb46332c050c59de2211f9214788ead9182b9be7731b30f2a32c
corvinusalbafehonkhatarozater_14937_1525273098.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 16:58:18)
7bd7463f4ae69a34b2509baca6a8faf9685fbc4de036af60b53809ad7cccce4e
corvinusberuhazasiesfenntartasi_151_1525273101.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2018-05-02 16:58:21)
24304e416e44f1fced26680437d6c17003eb86e23e63096c5ec6340dc2e4d785
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
corvinusalbaelozetesmukodesikol_149_1525273022.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-05-02 16:57:02)
b28e933d27a3e9884cfad9efa5d9baf20a59b40df9a3d214ce3c9a989547b3f9
corvinusalbafehonkhatarozater_14937_1525273025.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 16:57:05)
7bd7463f4ae69a34b2509baca6a8faf9685fbc4de036af60b53809ad7cccce4e
corvinuskoltsegnyilatkozat_albafe_1_1525273029.pdf (Szerkesztés alatt, 614 Kb, 2018-05-02 16:57:09)
0149dd953a03bbcffaf6cae6f67701c2cfe52f163edc6e42048b0ac6d047b76e
corvinuspalyuzemeltetesarsc_1493749_1525273032.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2018-05-02 16:57:12)
24b02a6de0e6a86c4b55a59d0660a7a9af0c39a8d165b00cf9a20a2a594d0889
koltsegtervcorvinussportcsarnok-t_1_1525273036.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2018-05-02 16:57:16)
9d7a82bc0b2c767526ae915faec3cb86372d5d0b7e41469df3a350bec7899bc1
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat.pd_1525272113.pdf (Szerkesztés alatt, 738 Kb, 2018-05-02 16:41:53)
98cdc0f76169210d79db9d403d1f1b9f4f854490e2c2f13392cfba41b42d1ccb
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat20180413_1524750296.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 15:44:56)
b958e16f23106ce125ba70894af3a3a14822e0c28a4e1b16c8ca71984a76f203
(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidijutalasiigazolas_1525258807.jpg (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-02 13:00:07)
1129211ecaef9ff872cd11fad3e558d948071db50a5471352d41773a01ab5a1a
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
corvinusalbafeh.onk.nyil.tulaj_1493_1525273188.pdf (Szerkesztés alatt, 875 Kb, 2018-05-02 16:59:48)
508505e5182310271c2afe0bd3f4ec1e42dc2223732c67d80172d6823830d744
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szekesfehervar_mjv_onkorm_nyilatkoz_1525273191.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-02 16:59:51)
44452137cb5b74e8a43b2bf8ee727069af18f6b46f3d3fc597d52ae1fd938cdd
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_002_11335_201_1525250433.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2018-05-02 10:40:33)
661c656693125834c6fc3ff441f493065ba5b19622e97094fc9423aaf0419e47
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2.pd_1525272061.pdf (Szerkesztés alatt, 793 Kb, 2018-05-02 16:41:01) 0d1ca439f9a4bbd3a9d9c0547bc3b671d89adebf343102875b306946394548c5
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozategyebengedelykoteles_151_1525272622.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-05-02 16:50:22)
c9207a505535b7c60ab895547eb9ac6c9e8c0679c6c1d330e39f41d849970ff9
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
albafeh.epit.kerelem_benyujtasa__14_1525272436.pdf (Szerkesztés alatt, 425 Kb, 2018-05-02 16:47:16)
c88cf18b411091291cfeaa9a4712867e72ee75fe9b85b8301be8da259a8d8f83
epitesiengedelyalba_fehervarkosa_15_1525272440.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 16:47:20)
e69822745ddeb6caff1bfa7661f27da8e24a801a2fe0431074cf353b8087d846
szekesfehervar_mjv_onkorm_nyilatkoz_1525272445.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-02 16:47:25)
44452137cb5b74e8a43b2bf8ee727069af18f6b46f3d3fc597d52ae1fd938cdd
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
corvinusalbafehonkhatarozater_14937_1525272358.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 16:45:58)
7bd7463f4ae69a34b2509baca6a8faf9685fbc4de036af60b53809ad7cccce4e
corvinuskoltsegnyilatkozat_albafe_1_1525272361.pdf (Szerkesztés alatt, 614 Kb, 2018-05-02 16:46:01)
0149dd953a03bbcffaf6cae6f67701c2cfe52f163edc6e42048b0ac6d047b76e
corvinuspalyuzemeltetesarsc_1493749_1525272364.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2018-05-02 16:46:04)
24b02a6de0e6a86c4b55a59d0660a7a9af0c39a8d165b00cf9a20a2a594d0889
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni
lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az .es3 formátumú fájl az elfogadható.
corvinusalbaf.tulajdonilap_14934927_1525274759.pdf (Szerkesztés alatt, 856 Kb, 2018-05-02 17:25:59)
0fe62dda73e432ca2db81f080f6582b9c1fa4dd3200e597070cba4d531ae8265
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
szekesfehervar_mjv_onkorm_nyilatkoz_1525272277.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-02 16:44:37)
44452137cb5b74e8a43b2bf8ee727069af18f6b46f3d3fc597d52ae1fd938cdd
corvinusalbafehonkhatarozater_14937_1525272280.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 16:44:40)
7bd7463f4ae69a34b2509baca6a8faf9685fbc4de036af60b53809ad7cccce4e
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
albaregiacorvinussportcsarnokko_1525271546.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2018-05-02 16:32:26)
ff78cdc5313f216a1c88a9bf78e4ee9102d98b3947eeda77a9bcc7ac69f52b70
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272001.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2018-05-02 16:40:01)
505e24fc6014da90a645d679d9255379115a65ac8063e2ffbd640dbb3e3ddd19
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272004.pdf (Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2018-05-02 16:40:04)
ed6287324cd04aebd93eb8b5b0a14896c29e4285736a65caa3a0a74e61c36111
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272007.pdf (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2018-05-02 16:40:07)
c90e2362c796f99893268f601b2d9b037521a2cca867b46d01d71ae5d021ec55
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272025.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-02 16:40:25)
8c23c916ab3917564868f8c802d1ab7046612458d8b8d5e445178309280da0a5
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272028.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2018-05-02 16:40:28)
3e7da1629ada7d2bb56fb567bbe5bdda43bc28cf064f4b48c72782c71dab74be
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272032.pdf (Szerkesztés alatt, 632 Kb, 2018-05-02 16:40:32)
8a33fc5046e32e2421f7a6791b5b269239a8d4d9079ecf5a65a4c506b9e9c0ae
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272035.pdf (Szerkesztés alatt, 525 Kb, 2018-05-02 16:40:35)
6c2c0a98a7ceb69826c2fc626ab8836f475aac7b97ae2665af0aebc1df1fe801
szekesfehervar_sportszallo_engterv__1525272039.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-05-02 16:40:39)
b36a1619fe99a3bd279eb922738b45c5723d727be052ffc987cdde4ba51a5a22
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