
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Parthus Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Parthus SE

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  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  18249822-2-13

Bankszámlaszám  16200137-18528013-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kiegészítő TAO, támogatások

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kiegészítő TAO, támogatások

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  2083  Város  Solymár

Közterület neve  József Attila  Közterület jellege  utca

Házszám  26  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2083  Város  Solymár

Közterület neve  József Attila  Közterület jellege  utca

Házszám  26  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 26 360 306  Fax  +36 26 360 306

Honlap  www.parthus.hu  E-mail cím  szkatai@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Kátai Szabolcs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 329 24 59  E-mail cím  szkatai@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Kátai Szabolcs +36 20 329 24 59 szkatai@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

PEMÜ Sportcsarnok PEMÜ Zrt. PEMÜ Zrt. 10 Felkészülés

Hunyadi Mátyás Ált. Isk. tornaterem Solymári Önkormányzat Érdi Tankerületi Központ 8 Felkészülés

Paduai Szent Antal Iskola Tornaterme Székesfehérvári Egyházmegye Paduai Szent Antal Iskola 22,5 Felk. és
versenyeztetés

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Általános Iskola

Pilisvörösvár Önkormányzat Érdi Tankerületi Központ 6 Felkészülés

Áldás Utcai Általános Iskola Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Budai Tankerület
Központ

7 Felkészülés

Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Budai Tankerület
Központ

7 Felkészülés

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Budai Tankerület
Központ

1 Felkészülés

Máriaremete-Hidegkúti Ökumentikus Ált.
Iskola

Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Budai Tankerület
Központ

3 Felk. és
versenyeztetés

Remetekertvárosi Ált. Iskola Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Budai Tankerület
Központ

3 Felkészülés

Pilisszentiván Ált. Iskola Pilisszentiván Önkormányzat Érdi Tankerületi Központ 3 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2003-11-06

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-02-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

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

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,1 MFt 1 MFt 3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 23 MFt 115,4 MFt 550 MFt

Egyéb támogatás 5,3 MFt 0 MFt 130 MFt

Összesen 28,4 MFt 116,4 MFt 683 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,9 MFt 9,9 MFt 45 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,2 MFt 0,2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 0,3 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 6 MFt 9,8 MFt 30 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 13,1 MFt 19,7 MFt 670 MFt

Összesen 22,4 MFt 39,9 MFt 748 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 3,8 MFt 20,8 MFt 70 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,2 MFt 0,2 MFt 2 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 2 440 203 Ft 48 804 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 647 600 Ft 92 952 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

19 651 653 Ft 393 033 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

57 266 536 Ft 1 145 331 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 1 064 701 Ft 21 294 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Parthus Sportegyesu ̈let uta ́npo ́tla ́s kosa ́rlabda szakoszta ́lyt mu ̋ko ̈dtet Solyma ́r és környéke teru ̈lete ́n. Továbbra is igaz, hogy Solyma ́ron a Parthus Sportegyesu ̈let
Kosa ́rlabda Szakoszta ́lya foglalkozik egyedu ̈l uta ́npo ́tla ́s szintu ̋ ke ́pze ́ssel e ́s versenyeztete ́ssel.A negyedik éve tartó folyamatos fejlődés, és a piliscsabai kosarasok
tavalyi csatlakozása eredményeképpen mára együttesen teljesen le tudjuk fedni a Pesthidegku ́tto ́l kezdo ̋do ̋, Pest megye e ́szaki hata ́ra ́ig tarto ́, mintegy 60 ezer lakosu ́
teru ̈letet. A magas szintu ̋ ke ́pze ́s e ́s a versenyszeru ̋ ja ́te ́k egyre to ̈bb fiatalt vonz. Egyu ̈ttmu ̋ko ̈de ́su ̈nk elo ̋nye, hogy az egy koroszta ́lyban indított to ̈bb csapat re ́ve ́n a
gyerek tuda ́sa ́nak megfelelo ̋ csapatban jo ́val to ̈bb ja ́te ́kleheto ̋se ́get tudunk biztosítani, így a fejlo ̋de ́se is biztosított. Eleinte a Fe ́szek Waldorf Általa ́nos Iskola e ́s
Gimna ́zium tanulo ́ibo ́l keru ̈ltek ki a ja ́te ́kosok, majd Solymár másik iskolája is bekapcsolódott. 2015/16-ban már 6 iskolával működtünk együtt, az idei évadban pedig
már 11-re nőtt az együttműködő iskolák száma. Míg 2015-ben a solymáriak 2, 2016-ban már a solymáriak 3, a piliscsabaiak 12 csapatot indítottak. A 2017-18-as
évadban a két társaság már összesen 22-23 csapatot tervez indítani az U-9-es korosztálytól a felnőtt korosztályig bezárólag. Az egyesület a ko ̈ze ́p- e ́s hosszu ́ ta ́vu ́
elképzelések szerint a jo ̈vo ̋ben le ́pe ́sro ̋l le ́pe ́sre szeretne kie ́píteni egy ero ̋s uta ́npo ́tla ́ske ́pzo ̋ központot a kosárlabda sportágban. Mindemellett, illetve a gyors fejlődés
következtében - a Parthus SE létesítmény feltételei igen korlátozottak. Egyesületünk saja ́t tornateremmel nem rendelkezik, kénytelen bérleményekben rendezni mind
az edze ́seket, mind a me ́rko ̋ze ́seket (2015/16-ban 4 helyszínen, 2016/17-ben 11 helyszínen, mivel korla ́tozott a fe ́ro ̋hely). Jelenleg nem tudunk ma ́s mo ́don edze ́si,
sportola ́si leheto ̋se ́get biztosítani ja ́te ́kosaink sza ́ma ́ra. Kivitelezési fázisban van a Parthus SE tornacsarnoka Solymáron. Ennek megépülése és működésének
megkezdése (várhatóan 2018 elején) nagyon sokat segít majd az edzési, versenyzési lehetőségeinken. Teljes mértékben meg fogja oldani a Solymár és közvetlen
környéke sportolási igényeket. A budapesti és a piliscsaba/pilisvörösvár és környéki fiatalok edzéseit és versenyeit viszont továbbra is bérleményekkel tudjuk
megoldani. 

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

Az előzőekben felsorolt indokok miatt kiemelt szerepe van saja ́t sportcsarnok e ́píte ́se ́nek. Solyma ́ron jelenleg egy olyan sportce ́lu ́ Sportcsarnok u ̈zemel, ami a
to ̈megsport mellett a versenysport ce ́ljait is ki tudja szolga ́lni (azonban ezt elsősorban a kézilabda igényeinek kielégítésére használják). Ugyanakkor a telepu ̈le ́sen,
tova ́bba ́ a szu ̋k- e ́s ta ́gabb vonza ́sko ̈rzete ́ben e ́lo ̋k sza ́ma ́ra to ̈bb leheto ̋se ́get kell biztosítani. Itt nemcsak a to ̈meg- e ́s a versenysportro ́l van szo ́, hanem az iskolai
testnevele ́s, az iskolai dia ́ksport e ́s az uta ́npo ́tla ́s versenysportro ́l is. A fele ́pu ̈lo ̋ u ́j tornaterem eleget tud majd tenni minden olyan kíva ́nalomnak, melyeket a fentebb
felsorolt ige ́nyek ta ́masztanak. Az u ́j csarnok Solyma ́r, e ́s vonza ́sko ̈rzete ́nek kosa ́rlabda versenysport-ce ́ljait is magas szinten tudja segíteni, illetve a lakossa ́g ez
ira ́nyu ́ ige ́nyeit is ki tudja szolga ́lni. Az MKOSZ stratégiai területnek tekinti a szabadtéri kosárlabda pályák számának növelését. Solymár és környéke jelenleg nem
rendelkezik szabadtéri pályával, ahol kosárlabdázni lehetne (egy kicsi és lerobbant pályától eltekintve). Szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy
csapataink edzés helyszíne, legyen alkalmas streetball és 3x3 bajnokságok szervezésére, ezzel népszerűsítve az utcai kosarazást. A streetball és 3x3 továbbá kiváló
kiegészítője a standard kosárlabdának. A fentiek megvalósítására kültéri kosárlabda pálya építését tervezzük, melyen egyidejűleg 3 csapat edzését lehet biztosítani,
valamint 6 csapatos streetball bajnokságot is lehet rendezni, és alkalmas teljes értékű kosármeccsek lebonyolítására is. Az erre alkalmas terület a tornacsarnok
melletti üres telek, amelyet meg kell vásárolnunk a szabadtéri pálya megvalósításához. Természetesen családi kosárlabda programok szervezésére és szabadidős
tevékenységekre is alkalmas lenne ez a helyszín. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A tornacsarnok építés megvalo ́sula ́sának u ̈temeze ́se: 2014-2015-o ̈s e ́vad: terveze ́s, pa ́lya ́ztata ́s, kivitelezo ̋ kiva ́laszta ́sa, szerzo ̋de ́s ko ̈te ́s. 2015-2016-os e ́vad:
ko ̈zmu ̋fejleszte ́s. 2016-2017-es e ́vad: ko ̈zmu ̋fejleszte ́s, szerkezete ́píte ́s , ge ́pe ́szet. 2017-18-as évad: ge ́pe ́szet, villanyszerele ́s, sporttechnolo ́gia, ko ̈rnyezet
rendeze ́s. 2018.02.28 Ünnepe ́lyes a ́tada ́s A kültéri sportpálya építésének ütemezése: 2017-18-as évad: telek megvásárlása, tereprendezés, szükséges közművek
kialakítása, kültéri sportpálya megépítése, környezet rendezés. 

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

Egyesu ̈let fejleszte ́si koncepcio ́ja illeszkedik az MKOSZ koncepcio ́ja ́hoz. A most beadott program a kora ́bban beadott e ́s az MKOSZ a ́ltal jo ́va ́hagyott program szerves
folytata ́sa. Ennek megfelelo ̋en az Egyesu ̈let fo ̋ ce ́lja a kosa ́rlabda, mint sporta ́g ne ́pszeru ̋síte ́se Solyma ́ron, e ́s a csabai kosarasokkal egyu ̈tt dolgozva Pilisvo ̈ro ̈sva ́r
ja ́ra ́sban. Mivel az egyu ̈ttmu ̋ko ̈de ́s tova ́bbi elo ̋nye a szakmai ha ́tte ́r ero ̋so ̈de ́se, valamint a gyermekek tuda ́sszintje ́nek megfelelo ̋ versenyezete ́si leheto ̋se ́geinek
javula ́sa, eze ́rt bízunk abban, hogy tova ́bb folytato ́dhat az uta ́npo ́tla ́s alapjainak sze ́lesíte ́se, to ̈megba ́zis kialakíta ́sa. Fontos szempont sza ́munkra az is, hogy azok a
fiatalok, akik a Parthus Sportegyesu ̈letben kezdik meg aktív pa ́lyafuta ́sukat, hosszu ́ ta ́vu ́ elko ̈telezo ̋de ́st mutassanak u ́gy a Sportegyesu ̈let, mint a sporta ́g ira ́nt. Eze ́rt
edzo ̋ink nemcsak szakmailag, de pedago ́giailag is felke ́szu ̈lt szakemberek. Ezekbo ̋l kifolyo ́an a gyerekek versenyzo ̋ve ́ nevele ́se ́t csak a felno ̋ttkorba le ́pe ́s elo ̋tt
kíva ́njuk megkezdeni, o ̈sszhangban az orsza ́gos szakanyagban leírtakkal. Nagy hangsu ́lyt fektetu ̈nk arra, hogy a Parthus Sportegyesu ̈letben edzo ̋do ̋ fiatalok ne csak
a kosa ́rlabda sporta ́g szakmai alapjait saja ́títsa ́k el. Elo ̋bbi mellett to ̈rekszu ̈nk arra, hogy a fiatal sportolo ́k, e ́letkori saja ́tossa ́gainak megfelelően más, kiegészítő
(atlétika, úszás, egyéb u ̈gyesse ́gi -, koordina ́cio ́s) ke ́pze ́seket is kapjanak. A Parthus Sportegyesu ̈let bízik abban, hogy a fiatalok sportba valo ́ bevona ́sa ́val elo ̋segíti
egy egészségesebb életszemléletű és életvitelű nemzede ́k kialakula ́sa ́t. Így to ̈bb sportolo ́t nevelhet ki a kosa ́rlabda sportnak! A Parthus Sportegyesu ̈let ko ̈ze ́p- e ́s
hosszútávú tervei között elsősorban az uta ́npo ́tla ́s nevele ́se szerepel. Ennek megfelelo ̋en a ko ̈vetkezo ̋ koroszta ́lyokkal kíva ́nunk foglalkozni: - 10 év alatt előkészítő -
kiva ́laszta ́s, sporta ́gi ismeretek elsaja ́títa ́sa ja ́te ́kos forma ́ban, ke ́pesse ́gfejleszte ́s - 10-14 e ́v ko ̈zo ̈tt, ke ́t o ̈na ́llo ́ korcsoportra kíva ́njuk a gyerekeket osztani: - 10-12 e ́v -
e ́pítkeze ́s az elkezdett munka ́ra, technikailag helyes sporta ́gi alapok elsaja ́títa ́sa, edze ́srendszer kialakíta ́sa - 13-14 e ́v – lemorzsolo ́da ́s elkeru ̈le ́se, mino ̋se ́gi munka
emele ́se, komplex gyakorlatok, taktika, technika - 15-16 e ́v – tehetse ́g-kiva ́laszta ́s, gondoza ́s, funkcionalita ́s - 17-18 e ́v - felke ́szíte ́s a versenysportra, komplett
ke ́pze ́s, felno ̋tt versenyeztete ́s. 

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

Tervezett ko ̈zo ̈s munka ́nk a piliscsabai kosarasokkal azt a leheto ̋se ́get hordozza maga ́ban, hogy egyu ̈tt le tudjuk fedni a teljes Pilisvo ̈ro ̈sva ́ri ja ́ra ́st, pluszban bevonva
me ́g a pesthidegku ́ti e ́rdeklo ̋do ̋ket. Ehhez kapcsolo ́dik me ́g a piliscsabaiak megle ́vo ̋ egyu ̈ttmu ̋ko ̈de ́se Álda ́s Utcai Általa ́nos Iskola ́val. Ezt a ce ́lt ala ́ta ́masztando ́,
sportfejleszte ́si programunk sora ́n igyekszu ̈nk kapcsolo ́dni minden orsza ́gos programhoz, így a Dobd a kosa ́rba, a ’’Mindennapos testnevele ́s’’-hez, e ́s ide ́n ma ́r a
Kosa ́rpala ́nta programhoz is. A piliscsabai „know-how”-t felhaszna ́lva folytatna ́nk a szu ̈lo ̋k kosa ́rlabda „ke ́pze ́se ́t”, e ́s re ́szu ̈kre rendezett amato ̋r kosa ́rlabda torna(k)
szerveze ́se ́t. Szeme ́lyesen, me ́rko ̋ze ́sek la ́togata ́sa ́val e ́s ko ̈zo ̈sse ́gi me ́dia ́n keresztu ̈l tova ́bbra is igyekszu ̈nk bevonni a fiatalokat, szu ̈lo ̋ket a magyar e ́s a nemzetko ̈zi
kosa ́rlabda e ́letbe. Ennek megvalo ́síta ́sa ́ban jelent majd va ́rakoza ́sok szerint nagy ugra ́st a ma ́r elo ̋ke ́szu ̈let alatt a ́llo ́ tornaterem a ́tada ́sa Solyma ́ron. Solyma ́r
Nagyko ̈zse ́g e ́s vonza ́sko ̈rzete olyan leheto ̋se ́ggel bo ̋vu ̈l, mely ma ́r ro ̈vidta ́von is e ́rezteti hata ́sa ́t, de hosszú távon érvényesül az általa nyújtott elo ̋nyo ̈k sora.
Ta ́rsadalmilag nagy hata ́ssal lesz a telepu ̈le ́s iskola ́sainak rendszeres e ́s sport jellegu ̋ ke ́pze ́se ́ben, a lakossa ́g ege ́szse ́gesse ́ te ́tele ́ben. Megero ̋so ̈dhet az aktív
de ́luta ́ni sporte ́let Solyma ́ron. Fiatalok e ́s felno ̋ttek sza ́ma ́ra egyara ́nt javul az ege ́szse ́ges e ́letmo ́dhoz valo ́ hozza ́ja ́rula ́s leheto ̋se ́ge, a szabad kapacita ́sok sora ́n
pedig ko ̈zo ̈sse ́gteremto ̋ hellye ́ va ́lhat, (pe ́lda ́ul ba ́lok, ne ́pta ́ncbemutato ́k, egye ́b klub leheto ̋se ́gek), kultura ́lis-, színha ́zi- e ́s egyéb rendezve ́nyeknek teremt tova ́bbi
leheto ̋se ́get Solyma ́ron. Solyma ́r telepu ̈le ́sen az elo ̋ke ́szíte ́si e ́s a va ́rhato ́an to ̈bb sza ́zmillio ́s e ́píte ́si munka ́latok u ́j leheto ̋se ́ghez juttatja ́k a telepu ̈le ́s va ́llalkozo ́it. Az
a ́tada ́s megto ̈rte ́nte uta ́n sza ́míta ́saink alapja ́n gazdasa ́gosan mu ̋ko ̈dtetheto ̋ a tornaterem. Az u ̈zemeltete ́s sora ́n legala ́bb ke ́t u ́j munkahely jo ̈n le ́tre. A be ́rbeada ́sbo ́l
befolyo ́ pe ́nzbo ̋l a Parthus SE kiege ́szítheti a ko ̈ltse ́gvete ́se ́t.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Pénzügyi és számviteli
munkatárs

Felsőfokú Megbízási 20 12 100 000 Ft 22 000 Ft 1 464 000 Ft

Felnőtt edző OKJ
sportszake.

EKHO1 20 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Pénzügyi és számviteli
munkatárs

Felsőfokú Megbízási 20 12 100 000 Ft 22 000 Ft 1 464 000 Ft

Masszőr -
fizikoterapeuta

OKJ
sportszake.

Megbízási 10 12 30 000 Ft 6 600 Ft 439 200 Ft

70 48 330 000 Ft 70 600 Ft 4 807 200 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Pénzügyi és
számviteli
munkatárs

A tervezett 22 utánpótlás korú csapat plusz a tervezett 2 felnőtt csapat adminisztrációja indokolja 2 fő tevékenységét az adminisztráció és
elszámolás zökkenőmentes biztosítása érdekében

Felnőtt edző Felnőtt női és férfi csapatunk edzői díja. Mindkét csapat alapvetően az utánpótláskorú játékosokra épül és játékosokért van.

Pénzügyi és
számviteli
munkatárs

A tervezett 22 utánpótlás korú csapat plusz a tervezett 2 felnőtt csapat adminisztrációja indokolja 2 fő tevékenységét az adminisztráció és
elszámolás zökkenőmentes biztosítása érdekében

Masszőr -
fizikoterapeuta

Már eddig is bevált, és ezt szeretnénk folytatni, hogy évente egyszer átvizsgáljuk az U14-18 korú sportolóinkat, kiszűrendő az esetleges
deformációkat, megelőzendő a nemkívánatos sérüléseket. Ez a vizsgálat részben masszázs, részben nyújtás, részben vizsgálat. Azoknál,
akiknél merevség, sérülésveszély áll fenn, ez a vizsgálat gyakoribb kell, hogy legyen. Ezt fedné a munkatárs költsége.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

2 366 997 Ft 24 402 Ft 48 804 Ft 2 440 203 Ft 2 440 203 Ft 4 856 004 Ft 4 880 406 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Busz 8+1 személyes db 1 6 500 000 Ft 6 500 000 Ft

6 500 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi
eszköz

megnevezése

Indoklás

Busz 8+1
személyes

Eddig sokszor a szu ̈lo ̋k vitte ́k a fiatalokat a versenyekre, ma ́r kezdu ̈nk ezen nagyon tu ́lno ̋ni, egyre nehezebb feladat a versenyzőinket e ́s a
kíse ́ro ̋ket eljuttatni a versenyekre. A 2017/18-as ide ́nyben olyan sok csapatot működtetünk, ami nagyon nehezíti a sza ́llíta ́st. Csapataink
utaztata ́sa ́hoz szu ̈kse ́gu ̈nk lenne legalább egy minibuszra ami minimum 8+1 fo ̋ befogada ́sa ́ra alkalmas, és a szülők segítségével kiegészítve
már elég a szállításra. Az egyéb mellékletek közé feltöltöttünk indikatív használtautó árakat.

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

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

4 508 172 Ft 46 476 Ft 92 952 Ft 4 647 600 Ft 1 991 828 Ft 6 592 952 Ft 6 639 428 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Parthus tornacsarnok építés 4. ütem 2017-07-01 2018-02-28 2018-06-30 27 484 240 Ft

27 484 240 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Parthus tornacsarnok építés 4.
ütem

2083
Solymár
hrsz.
4078

4078 saját A Parthus SE ma nem rendelkezik saját tulajdonú
sportcsarnokkal. A 2014-15-ös TAO évben lehetőséget
kaptunk egy tornacsarnok felépítésére. Előkészítés után
a 2016/17-es évadban kezdtük az építkezést, amit a
2017/18-as évadban tudunk teljes egészében befejezni.
A tornacsarnok kivitelezési költségei kicsit magasabbak
lettek a novemberben becsülteknél két okból. Egyrészt
a kivitelezői pályázaton a nyertes ár kb. 12,5 mFt-tal
magasabb lett, másrészt a tereprendezés megkezdése
után kiderült, hogy a közművesítés technikai okok miatt
többe fog kerülni kb. 7 mFt-tal a tervezettnél;
harmadrészt a tervezett hangtechnikai eszközökre és a
mobil eredményjelzőre kb. 8,7 mFt-ra lesz szükség.

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

Igen

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 19 062 103 Ft 196 517 Ft 393 033 Ft 19 651 653 Ft 8 422 137
Ft

27 877 273 Ft 28 073 790 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 15 45 2 Országos

U11 33 35 3 Országos

U12 36 20 4 Országos

U14 55 3 5 Országos

U16 87 0 6 Országos

U18 36 0 2 Megyei

U20 12 0 1 Megyei

U23 4 1 0 Megyei

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 278 104 23

be/SFPHPM01-09203/2017/MKOSZ

2017-12-15 16:04 9 / 29



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő db 1 126 600 Ft 126 600 Ft

Gyógyszer Gyógyszer db 1 188 000 Ft 188 000 Ft

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

Gyógyszer, diagnosztikai
eszköz megnevezése

Indoklás

Táplálék kiegészítő A vitanimhiányos és regenerálódási időszakokban a betegségek kockázatát szeretnénk csökkenteni. A táplálékkiegészítőket
a benchmark szerint megadott értékben kívánjuk elszámolni.

Gyógyszer A kisebb sérülések, duzzanatok, rándulások helyszíni kezeléséhet. A gyógyszereket a benchmark szerint megadott értékben
kívánjuk elszámolni.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 314 600 Ft

Személyszállítási költségek 3 960 000 Ft

Nevezési költségek 1 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 886 888 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 650 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 15 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 33 000 000 Ft

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

Összesen 61 911 488 Ft

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

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Minden játékosunknak szeretnénk biztosítani az egységes edzésfelszerelést, ahogy eddig tettük, ami egyben a sportágat is hivatott
népszerűsíteni. A bemelegítést elősegítő és az edzők munkáját segítő eszközök, továbbá a játékhoz, az erőnléti és a technikai képzéshez,
valamint a versenybonyolításhoz szükséges eszközök beszerzését is tervezzük.

Személyszállítási
költségek

Személyszállítás címen bérelt gépjárművek bérleti díját és üzemanyagköltségeit, saját gépkocsik üzemanyagköltségeinek tevékenység céljára
fordított összegét, valamint személyszállítási szolgáltatást számolunk el. Ez mind a felkészüléshez, mind a versenyeztetéshez kapcsolódik.
Mivel több helyszínen tartunk edzést, játékosaink is több helyszínen szerepelnek, ezért az edzésre mozgatás is jelentős költségeket generál

Nevezési
költségek

Különböző hazai és nemzetközi tornák nevezési költségei valamint az országos és megyei bajnokságok keretében rendezett tornák
kötelezően fizetendő költségei. Csatoljuk a nemzetközi tornák részvételének költségbecslését az egyéb dokumentumok között. Ebben az
évadban a tavalyihoz hasonlóan a Klagenfurti United World Games tornán veszünk részt. A csatolt táblázatban megadott UP korosztályokból
1-1 csapattal indulunk, a megadott létszámmal és kísérőszámmal. A nemzetközi tornán 3 éjszakát töltünk el (csütörtök+péntek+szombat
éjszaka), 5 étkezéssel (csütörtök+péntek+szombat ebéd, csütörtök+péntek vacsora)

Rendezési,
felkészítési,
képzési
költségek

Igyekszünk minden lehetséges tornarendezést megpályázni és ezt a jövőben is szeretnénk tartani. Ezzel szeretnénk népszerűsíteni helyben a
sportágat, másrészt ismereteket szerezni, nyújtani a fiatal sportolóknak, hogy kedvet kapjanak asztalszemélyzet munkára, játékvezetői
munkára, hogy azok, akik esetleg kevésbé tehetségesek is megtalálják számításukat a kosárlabda körül.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

Folyamatosan növekvő egyesületünkben a leigazolási díjak, valamint a 12 főt meghaladó csapatlétszámaink költségeinek
elszámolása.

Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja

Felkészülési és versenyeztetési helyszíneink az első oldalon felsoroltak szerint, valamint az edzőtábori helyszínek. Budapesttől
Piliscsabáig több helyszínen folyik a képzés. A Solymári tornacsarnokkal 2018.03.01-től számoltunk.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

Az éves programunkat augusztusi edzőtáborral kezdjük, amiből egy hetet távol töltenénk, 2 hetet pedig Piliscsabán, Solymáron
és Budapesten. Az év során a torna rendszerű versenyek és idegenbeli mérkőzések során étkezés biztosítunk sportolóinknak. Az
évad során lehetőségeinkhez mérten több vidéki és külföldi csapattal szeretnénk magunkat megmérettetni, így vidéki és külföldi
edzőmérkőzések, utazások is a költségvetésben szerepelnek.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

A szakmai stáb az eddigiekre épül, de mindenképpen szükségünk van újabb szakemberekre a növekedésünk miatt. A
szakemberek költségét a benchmark szerint számoljuk el.

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

55 548 540 Ft 572 665 Ft 1 145 331 Ft 57 266 536 Ft 6 362 948 Ft 63 056 819 Ft 63 629 484 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

be/SFPHPM01-09203/2017/MKOSZ

2017-12-15 16:04 13 / 29



Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 93 000 Ft

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

509 960 Ft

tagsági díj 10 000 Ft

a pályahitelesítés díja 38 100 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 300 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 200 000 Ft

Összesen 1 151 060 Ft

Indoklás

Nevezési díjként hazai és nemzetközi torna nevezési díját szeretnénk fedezetét szeretnénk biztosítani Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek: Két felnőtt csapatot
tervezünk a megyei bajnokságban indítani a következő évadban, ennek játékvezetői és asztalszemélyzeti díjait szeretnénk itt elszámolni. Szeretnénk egyúttal, ha
mindkét csapatunk tapasztalatot szerezne a Hepp kupában is. Pályahitelesítés díja: 3 pályát szeretnénk az évad során mérkőzésre várhatóan hitelesíteni, az új
solymári tornatermet, a Paduai tornatermét, és a Móricz Gimnáziumot. Igazolás díja: mind az új, kezdő játékosok, mind pedig más egyesületből esetleg hozzánk
igazolni vágyó játékosok átigazolási díját fedező költség. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

1 032 760 Ft 10 647 Ft 21 294 Ft 1 064 701 Ft 118 300 Ft 1 172 354 Ft 1 183 001 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 48 804 Ft 48 804 Ft 24 402 Ft 73 206 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

92 952 Ft 92 952 Ft 46 476 Ft 139 428 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 393 033 Ft 393 033 Ft 196 517 Ft 589 550 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 145 331 Ft 1 145 331 Ft 572 665 Ft 1 717 996 Ft

Versenyeztetés 21 294 Ft 21 294 Ft 10 647 Ft 31 941 Ft

Összesen 1 701 414 Ft  2 552 121 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

Tárgyi utófinanszírozott pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

Utánpótlás-nevelés pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

Versenyeztetés pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés
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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: Solymár, 2017. 12. 15.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Kátai Szabolcs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Solymár, 2017. 12. 15. Dr. Kátai Szabolcs 
ügyvezető 

Parthus Sportegyesület

be/SFPHPM01-09203/2017/MKOSZ

2017-12-15 16:04 17 / 29



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

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Dr. Kátai Szabolcs (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Parthus Sportegyesület (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Parthus Sportegyesület (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Kiegészítő TAO, támogatások

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

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Kelt: Solymár, 2017. 12. 15.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Dr. Kátai Szabolcs (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.

Solymár, 2017. 12. 15.

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 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*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: Solymár, 2017. 12. 15. Dr. Kátai Szabolcs 
ügyvezető 

Parthus Sportegyesület
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 08:02:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:18:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-27 10:31:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:25:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 16:42:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-10-06 16:03:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:45:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-11-30 11:52:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:05:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:06:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:19:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:30:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:30:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 16:30:31

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 16:29:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 17:45:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:37:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:37:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-29 10:37:26

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: Solymár, 2017. 12. 15.
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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 10 12 20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 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 12 14 17%

U18 fő 36 40 11%

U17 fő 0%

U16 fő 79 85 8%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 41 50 22%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 2 366 997 Ft 24 402 Ft 48 804 Ft 2 440 203 Ft 2 440 203 Ft 4 856 004 Ft 4 880 406 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 23 570 275 Ft 242 993 Ft 485 985 Ft 24 299 252 Ft 10 413 965 Ft 34 470 225 Ft 34 713 218 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 508 172 Ft 46 476 Ft 92 952 Ft 4 647 600 Ft 1 991 828 Ft 6 592 952 Ft 6 639 428 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 19 062 103 Ft 196 517 Ft 393 033 Ft 19 651 653 Ft 8 422 137 Ft 27 877 273 Ft 28 073 790 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

55 548 540 Ft 572 665 Ft 1 145 331 Ft 57 266 536 Ft 6 362 948 Ft 63 056 819 Ft 63 629 484 Ft

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

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

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

Versenyeztetés 1 032 760 Ft 10 647 Ft 21 294 Ft 1 064 701 Ft 118 300 Ft 1 172 354 Ft 1 183 001 Ft

Összesen 82 518 571 Ft 850 707 Ft 1 701 414 Ft 85 070 692 Ft 19 335 417 Ft 103 555 402
Ft

104 406 109 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft

be/SFPHPM01-09203/2017/MKOSZ

2017-12-15 16:04 26 / 29



A kérelemhez tartozó mellékletek (61 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatk_parthus_1493739885.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2017-05-02 17:44:45)
ac0312c915b33f7252e0b838dd85eb2faa3b0fd7ac4c48720005ef4004d1f484

afa_nyilatkozat_20171129_1511970140.pdf (Kér. kieg. szerk., 75 Kb, 2017-11-29 16:42:20)
e9bbb0df5ed5b7df8eab6b9fadb9152fb0c78b8256b1608f41fe7cdd16f7d6bf

parthus_afa_nyil_20171006_1507298607.pdf (Kér. kieg. szerk., 84 Kb, 2017-10-06 16:03:27)
dee1be166b8d2ce66ef5f0eb2b5be13d8e93129b51c71ac91a013d29927749ed

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)

katai_parthus_alairasminta_1493738333.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-05-02 17:18:53)
438f87083612f4cbe1155f5326784df7dca5eb1a62da6a7b0fbe411dc355bb25

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hianypotlas_1493741477.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 18:11:17) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

nemvaltozott_1511948246.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2017-11-29 10:37:26) 86bc77639cbbc521a1f5556a621c4f5ffd2fbf5327c9dd6bbb64b89d8cc55c43

parthus_sportfejlesztesi_program_le_1507200619.pdf (Kér. kieg. szerk., 116 Kb, 2017-10-05 12:50:19)
4696967486cb5762c99b0e773d41f479092ce1444b0bc14798db37bcd6a833a6

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

beruhazas_koltsegvetes_te_1511970518.pdf (Kér. kieg. szerk., 122 Kb, 2017-11-29 16:48:38)
5e50509d03d41123b35a3695b584019f07728e69bb30eb02da1e017fadc39e5f

onresz_nyilatkozat_201718_szwna_fin_1511973927.pdf (Kér. kieg. szerk., 64 Kb, 2017-11-29 17:45:27)
5a9962fc126e1be0e89e10e0640474bef102a3c14adef6e34abb8b1e2e423bdd

hianypotlas_1493741382.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 18:09:42) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

beruhazas_koltsegvetes_te_1507300028.pdf (Kér. kieg. szerk., 124 Kb, 2017-10-06 16:27:08)
1d82056366996d64b05a57f2e7f9ae8dd1635646afa9b935d6abdc33c0e0490a

onresz_nyilatkozat_201718_szwna_fin_1507300566.pdf (Kér. kieg. szerk., 65 Kb, 2017-10-06 16:36:06)
a899b8272e0d7e49d5aeefe5ab3e8268063ed5f52ed58df0839c18ade457fe17

kerelemkieg_1511948383.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2017-11-29 10:39:43) 09ea8456f9d4491daeb2353c4a26d635f26fb548fac72a0bbca2aa30ba34b014

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hianypotlas_1493741467.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 18:11:07) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

nemvaltozott_1511948235.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2017-11-29 10:37:15) 86bc77639cbbc521a1f5556a621c4f5ffd2fbf5327c9dd6bbb64b89d8cc55c43

parthus_sportfejlesztesi_program_le_1507200600.pdf (Kér. kieg. szerk., 111 Kb, 2017-10-05 12:50:00)
61c36ba5208f3f735633c4a9cdd2975880d4f742351bd4b863013d949b4d4fb4

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

hianypotlas_1493741456.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 18:10:56) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

nemvaltozott_1511948225.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2017-11-29 10:37:05) 86bc77639cbbc521a1f5556a621c4f5ffd2fbf5327c9dd6bbb64b89d8cc55c43

parthus_sportfejlesztesi_program_mu_1507200584.pdf (Kér. kieg. szerk., 93 Kb, 2017-10-05 12:49:44)
bdc66f356c5b5652b22f5d25419026eaccce5a15e590a67b1b823968e4bb0f99

Egyéb dokumentumok

parthussekerelemkiegeszitesnyila_1511945619.pdf (Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2017-11-29 09:53:39)
c89672bf1a30dd43e44ec61c4f205f653b570de17d4530adfd3a40ae1c3ab6c4

parthussekerelemkiegeszitesker_1511945632.pdf (Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2017-11-29 09:53:52)
09b47d52e0359b0a355778ada3c08c8cd8130d1e25f950ae492698bf9afdaad5

alairas_jt_1511947918.jpg (Hiánypótlás melléklet, 159 Kb, 2017-11-29 10:31:58) 340de4ff7eff730fe887cd446bc3a0a81c4ca3e5ec634a142880abd2667441ca

alairas_ko_1511947925.jpg (Hiánypótlás melléklet, 118 Kb, 2017-11-29 10:32:05) b398d88ef83f28e4220fd4d914b65924ca4d29f12afac3643a22e0ebfe884f48

parthussekorlatozottgazdtevnyi_1512039153.pdf (Kér. kieg. szerk., 26 Kb, 2017-11-30 11:52:33)
41831f8b7f96c5dfbed1a0ec388dcc64744730d9988c1155d5e0200b93f4b7c9

kisbusz_hasznaltauto_arak_1507201805.pdf (Kér. kieg. szerk., 215 Kb, 2017-10-05 13:10:05)
4dfd21af8f2ba83c07e565666e1f9166c8675264062e463993e771e06141d400

nemzetkozitornakoltsegbecsles_1507202951.pdf (Kér. kieg. szerk., 95 Kb, 2017-10-05 13:29:11)
7bf4329a0aea4ea2b92d0db0bf45929d1c2b4b7946f198b52e0276b5aae2d20f

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatk_parthus_1493739896.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2017-05-02 17:44:56)
27e60bce32cf921415440a65089ad0d8fc0ba9b2ea34383f31c8618478c1e7a2

parthus_emmi_nyil_20171006_1507298623.pdf (Kér. kieg. szerk., 207 Kb, 2017-10-06 16:03:43)
44f888d9b280b497a6ea4b25ba543cc3f5ec85f7c179a92e6b82088e163a50d5

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
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parthus_kivonat_20170421_p1.jp_1493618425.jpg (Szerkesztés alatt, 772 Kb, 2017-05-01 08:00:25)
98bd86a0e4f149385aa3aea7c0c9c397e94d0d057214857d653abf242c0c30f3

parthus_kivonat_20170421_p2.jp_1493618561.jpg (Szerkesztés alatt, 858 Kb, 2017-05-01 08:02:41)
a59918a1b039fb3208bf006e4297c33f7c04280a712cc541a4583fa992c44067

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

parthus_tao_igazg_dij_tranzakcio_23_1493738703.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-05-02 17:25:03)
474f924dbc52a55423101e28648e4386cec8eda491bf26a729bc8f8fb7170a14

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

parthus_nav_0s_ig_20171127_adatba_1511775101.pdf (Hiánypótlás melléklet, 55 Kb, 2017-11-27 10:31:41)
f94f1892e52cb24457ddefe9ec1130f6b453654645855f041c7a9f09cd55656b

parthus_nav_0s_ig_20170502_adatba_1493738347.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-05-02 17:19:07)
06fa9d9b7cd939694236d454f3dc3894a2fcebcd91750767134a2a24ab50e1ed

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatk_2_parthus_1493739906.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-05-02 17:45:06)
ccc4bd1a57ebfb3c5b466860076c31f65d143309198332c3644a3a2f7f179112

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hianypotlas_1493741508.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 18:11:48) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

nemrelevans_1511947856.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2017-11-29 10:30:56)
7d7b528e3368c860a331a5aea075a87de377e34bad03de48ac9d3713967d4ec8

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

parthus_epitesiengedely20_1493741324.pdf (Szerkesztés alatt, 807 Kb, 2017-05-02 18:08:44)
ac6a022dff1f3a28beac1922a858c4e56ef0d05e899d62e5c8396bb03aa23ff6

nemrelevans_1511947844.pdf (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2017-11-29 10:30:44)
7d7b528e3368c860a331a5aea075a87de377e34bad03de48ac9d3713967d4ec8

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

parthus_szwna_hasznalati_jog_megall_1493740643.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2017-05-02 17:57:23)
10d0b3936621e3615bf127c7bbc28b5de122199c0fe7fbf7b4ec5968a178d044

hasznalati_jog_megallapodas_ervenye_1511946407.pdf (Hiánypótlás melléklet, 35 Kb, 2017-11-29 10:06:47)
dd87427333a7a81ace33d93972eb03714fb4a9fcc49ae801036d186d91a7c176

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

tullap_solymar_4078_20170317_1493740910.pdf (Szerkesztés alatt, 325 Kb, 2017-05-02 18:01:50)
35e123a0261611d3594b01724c57a17236b493c53168ddc2ee6ef9cee35d3166

tullap_solymar_hrsz4078_20171128_1511947164.pdf (Hiánypótlás melléklet, 246 Kb, 2017-11-29 10:19:24)
fdb19082bac86369d878fbae24488a415376395680b2900002f0151969197e1b

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

hianypotlas_1493740433.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 17:53:53) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

szwna_telek_hozzajarulas_nyil_1511946343.pdf (Hiánypótlás melléklet, 73 Kb, 2017-11-29 10:05:43)
672868cddeed03ec761a3f0d5b6bbbbd493afc80eb13eda40d6748e02aaf6590

parthus_telek_hozzajarulas_ny_1511946350.pdf (Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2017-11-29 10:05:50)
fb03c27f10aa0888959af7a22be2bd2711d7b0ea00eac40572f8c11376146caf

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

hangtechnika_ajanlat_arazott_20_1511969406.pdf (Kér. kieg. szerk., 87 Kb, 2017-11-29 16:30:06)
f1b0995e7edf083d269a57d9ae7360a5cb8cfb5200f57547c1768059897365fa

kivitelezesikoltsegvetes_mod_20171_1511969421.pdf (Kér. kieg. szerk., 139 Kb, 2017-11-29 16:30:21)
3327e50b55d877242236e3d0ba8642c701268d966e13d5d95f8d4c7defb1e995

kulso_kozmufejleszteskoltsegvetes_1511969431.pdf (Kér. kieg. szerk., 99 Kb, 2017-11-29 16:30:31)
665a30cf13d96012aaa2f1fe7a6807ed247627a253b6d9fe62195f6db078b1fc

hianypotlas_1493741343.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 18:09:03) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

kivitelezesikoltsegvetes_1507300013.pdf (Kér. kieg. szerk., 112 Kb, 2017-10-06 16:26:53)
db3f6c3e2e00694fd5592207f2933a8400ad184092a9820b4216b80e2d40472e

szwna_parthus_hrsz4078_adasvete_1511947334.pdf (Hiánypótlás melléklet, 482 Kb, 2017-11-29 10:22:14)
4e058104d1cbdabc4f9207aaa53e2fd9133752b193a299fbfcf3ec01484b6ec0

solymar_4077_1_eloszerzodes_1507113298.pdf (Kér. kieg. szerk., 490 Kb, 2017-10-04 12:34:58)
bd71be708fb5ce7b8c2e20a50ce271bdd5caca260da10a9473b9cf7e40328d4e

telekvasarlasijarulekos_1507206509.pdf (Kér. kieg. szerk., 28 Kb, 2017-10-05 14:28:29)
fcad180c79a60370a605d10f83ddbb80f63dffd4fddae816a2008783458e91f1

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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kulteri_sportpalya_telepites_1511969356.jpg (Kér. kieg. szerk., 29 Kb, 2017-11-29 16:29:16)
47adacbf12b1e20811e8da62b7c7ee440a9a2d1cfd7d4e73304ff46693783621

sporttechnologiaimuleiras__1511969378.pdf (Kér. kieg. szerk., 138 Kb, 2017-11-29 16:29:38)
2ba4aa2d77c60b6b4d5eaa66c7bb014393b83cb565fa4f9cf8524e88388c02a9

hianypotlas_1493741370.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 18:09:30) b322c9cf0e547f934b9beb6b73cb446bc34a46407dedc55404c44e427f478730

solymar_4078_hrsz_ertekbecsles_1_1511947450.pdf (Hiánypótlás melléklet, 778 Kb, 2017-11-29 10:24:10)
7a89f81e716c020503e7b06db7f904cffe74c45f069db883a6bd1ff248f0e187

solymar_4078_hrsz_ertekbecsles_1a_1511947461.jpg (Hiánypótlás melléklet, 901 Kb, 2017-11-29 10:24:21)
df572bfee836f0431fcf079e998bf00fbd4e7621561eb4dba811e66cbabe9457

solymar_4078_hrsz_ertekbecsles_2_1511947475.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2017-11-29 10:24:35)
04582f5252dbf0cc677797ca4d90c383c0866cc79a78c875e4b76eb10054bb86

kulso_sportpalya_helyszinra_1507113191.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-10-04 12:33:11)
7ca72d77505d99fa481d5047a45ed0b0b7d0011d6284b4064a1dde4a06898b32

sporttechnologiaimuleiras_1507197601.pdf (Kér. kieg. szerk., 127 Kb, 2017-10-05 12:00:01)
f7f1401cd674602b1a430b25eb79195508a52e097ce84ba4704a2e9003cc1a9d

be/SFPHPM01-09203/2017/MKOSZ

2017-12-15 16:04 29 / 29


		2017-12-15T15:04:22+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




