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A kérelmezı szervezet teljes neve: Kelen Sport Club

A kérelmezı szervezet rövidített neve: Kelen SC

2 Gazdálkodási formakód:

A kérelmezı jogállása : Amatır Hivatásos

Adószám: 1 9 6 1 9 9 7 4 - 2 - 4 3

Bankszámlaszám: 1 1 7 1 1 0 3 4 - 2 0 0 2 4 6 6 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmezı szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 1 6 Budapest(helység)

Hunyadi Mátyás utca(út, utca) 56(házszám)

A kérelmezı szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 1 6 Budapest(helység)

Hunyadi Mátyás utca(út, utca) 56(házszám)

0630209123422Telefon: 0612275022Fax:

A kérelmezı hivatalos képviselıjének neve: Sárréti Károly

A kérelmezı hivatalos képviselıjének beosztása: egyesületi elnök

0630209123422Mobiltelefonszám: kelen.sc@freemail.huE-mail cím:

A kérelmezı részérıl kijelölt kapcsolattartó neve: Sárréti Károly

0630209123422Mobiltelefonszám: kelen.sc@freemail.huE-mail cím:

Ügyiratszám : T-2011/54

Érkezett : ________________

 

 

 

 

 

1. A jóváhagyást végzı szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000
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6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkızésein részt vett.

 2011/12-es bajnoki évad  2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegő ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közremőködıi költségek
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Az egyesület bemutatása

Az elsı kelenvölgyi sportegyesületet a környék sportot kedvelı vállalkozói 1926-ban alapították, amely közel 40 évnyi szünet után 1981-ben Kelen Sport Club néven alakult
ujjá. Az egyesületet 5 tagú, a tagság által választott vezetıség irányítja, társadalmi munkában.

Az elmúlt idıszakban végbement társadalmi és gazdasági változások alapjaiban rengették meg a kerület sportéletét, utánpótlás nevelı bázisait. Sporttelepeket zártak be,
jelentıs múlttal rendelkezı egyesületek szőntek meg. Ezért egyesületünk alapszabályában is megfogalmazott cél, hogy Kelenvölgy és a létesítmény vonzáskörzetében élı
ifjúság és felnıtt lakosság részére rendszeres sportolási, testedzési és versenyzési lehetıséget biztosítsunk oly módon, hogy a társadalom egyetlen tagja se legyen kizárva a
sportolási lehetıségek közül.

Erre a célra az egyesület a tulajdonában lévı, mintegy 28.000 m2 területő, bekerített sporttelepen füves labdarúgópálya, füves edzıpálya, atlétikai pálya és 3 db salakos
teniszpálya, valamint 300 m2 alapterülető kiszolgáló létesítmény áll sportolóink rendelkezésére. A létesítmény részét képezi még a XI. kerület Újbuda Önkormányzat
tulajdonában lévı világítással ellátott mőfüves labdarúgó pálya is. A pályafenntartás napi munkáit 1 fı munkaszerzıdéssel foglalkoztatott, fıállású alkalmazott látja el.

Egy szakosztályos egyesület lévén tevékenységünk döntı részben a labdarúgáshoz kapcsolódik. Egyesületünk U13 és U15 korosztálya az MLSZ által szervezett országos
utánpótlás bajnokság nyugati csoportjában, az U14, U15, U16, U17 és U19 korosztály, az amatır felnıtt gárda és a tömegsportot képviselı öregfiúk és old boy s csapat a
Budapest Bajnokság I. osztályában szerepel. Az U7, U9, U11 és U12 korcsoport a MOL-Bozsik Program keretében rendezett tornákon vesz részt. A felnıtt csapat és az egyes
korcsoportok szakmai munkáját 12 fı képesítéssel rendelkezı edzı irányítja (4 fı megbízási szerzıdéssel, 8 fı társadalmi munkában). Egyesületünk 2011. augusztus
hónaptól az OTP-MOL-Bozsik Gyermek Egyesületi Program keretében körzetvezetési megbízást kapott, az U7-U9-U11 tornák szervezése mellett feladata lesz az U11-U12
körzeti válogatottak foglalkoztatása is.

Az utánpótláskorú sportolók felkészítéséhez, sporteszközzel való ellátásához szükséges anyagi háttér megteremtése érdekében egyesületünk 2008. évben létrehozta a
kelenvölgyi születéső, sokszoros nemzeti válogatott labdarúgóról elnevezett Titkos Pál Sport Közalapítványt.

A téli idıszakban fedett mőfüves pályán 8 korosztály részére 40 csapat részvételével, hetedik alkalommal rendeztük meg a Kelen Kupa utánpótlás tornát. 2005. évben
elhunyt utánpótlásedzınk emlékére és tiszteletére 2011. évben ötödik alkalommal rendeztük meg a Dóczi István utánpótlás labdarúgó tornát az U8 és U10 korosztály
részére 12 csapat részvételével, ezzel is adózva a névadó sok éves, odaadó nevelı munkájának.

Fejlesztési Program
Az egyesületünk fontos célja, hogy a labdarúgást, mint örömszerzési formát biztosítani tudjuk mind a játékosok, mind a nézık, szurkolók számára. Az utánpótlás-nevelésre
fordított források megemelésével, a nevelés színvonalának emelésével a labdarúgáshoz való „hozzáférést” tudjuk olcsóbbá tenni, a gyerek (és így a szülık) számára, ezáltal
a tömegbázis szélesedését várjuk.

A saját tulajdonunkban lévı sportpályánk fejlesztésével még szélesebb kört szeretnénk elérni: a világítás megoldása a délutáni edzésidı megduplázását fogja jelenteni.
Az egyesületünk és egyben a labdarúgás népszerősítésére kampányokat, programokat szervezünk, ebben bevonjuk a helyi, kistérségi, regionális érdekelteket:
önkormányzatot, iskolákat, társadalmi szervezetek. Szeretnénk elérni, hogy a nık is aktív résztvevıi legyenek a sporteseményeknek, szeretnénk a családok együttes
kötıdésének erısödését.

A terveink megvalósításához új források bevonása szükséges. Egyesületünk gazdasági mőködése jól szervezett, átlátható és a pályával kapcsolatos beruházások
eredményeképp további bevételi forrásokra számítunk. A kicsit lassabb, de biztos növekedést preferáljuk, ezáltal egyesületünk gazdálkodása fenntartható marad.

Az egyes jogcímek részletezése:
1. Személyi jellegő ráfordítások
• A BLSz I. osztályban szereplı felnıtt csapat szakmai munkáját jelenleg egy fı UEFA B és egy fı MLSz D képesítéssel rendelkezı edzı irányítja társadalmi munkában. Az
edzıket a 2011/12 bajnoki szezonban Megbízási Szerzıdéssel kívánjuk foglalkoztatni. A bér és járulék költségek 50%-át a támogatásból kívánjuk finanszírozni.
• Sportolóink egészségügyi hátterének biztosítása érdekében több éves szerzıdést kívánunk kötni gyógymasszırrel.
• Pályafenntartási, karbantartási és gondnoki feladatokat ellátó fıállású alkalmazott munkabér és járulékai 50 %-nak finanszírozása.

2. Beruházás, fejlesztés
• Az ıszi, téli, tavaszi idıszakban a korai sötétedés miatt az edzésekre rendelkezésre álló idı lerövidül. Füves edzıpályánk megvilágításával a pálya nem csak edzésre,
hanem esti mérkızések lejátszására is alkalmassá tehetı.
• Az 5-6 éves elıkészítı csoport, valamint a Bozsik Programban szereplı U7, U9 korosztály részére – tekintettel arra, hogy foglalkoztatásuk viszonylag kis területen is
megoldható – a rendelkezésre álló szabad területünkön egy 15x25 m alapterülető mőfüves, világítással ellátott pálya létrehozását tervezzük. Ezzel a megoldással - a havas
idıszak kivételével - jelentıs terembérleti költség takarítható meg a téli idıszakban.
• Öltözı épületünket naponta mintegy 200-250 gyermek használja. A leggondosabb használat mellett is évente jelentıs költséget jelent az épület állagmegırzése,
karbantartása, a sérült faburkolatok, ajtók és zárak javítása.

3. Utánpótlás-nevelés költségei
• Versenyeztetés I. - Utazási (buszbérlés), étkezési költség
Az U13 és U15 korosztály a 2011/2012-es idényben kísérleti jelleggel az MLSZ NB II. Közép-Nyugati csoportjában – 9 vidéki egyesülettel közösen szerepel. az U14, U15/,
U16, U17, U19 korosztály a BLSZ bajnokságokban szerepel.
• Utánpótlás-nevelés I. – Önkormányzati mőfüves pálya bérlet
A jelenlegi 200 fı feletti utánpótláskorú játékos megfelelı foglalkoztatása szükségessé teszi az önkormányzati mőfüves pálya állandó (edzések, mérkızések) használatát.
• Utánpótlás-nevelés II. - Terembérlet
A téli idıszakban az U7-U12-es korosztályok foglalkoztatására- egészségügyi szempontok figyelembevételével – fedett helyszín biztosítása.
• Utánpótlás-nevelés III. - Edzıi javadalmazás és járulékos költségek
Az egyesületi koncepció szerinti, szakmailag felkészült és kellı létszámú utánpótlásedzıi kollektíva kialakítása, valamint munkaadói és/vagy megbízási szerzıdéssel történı
foglalkoztatása. Ez lépésrıl lépére kívánjuk megteremteni, és 2-3 év alatt felvenni a szakmai munkát erısítı edzıket, segédedzıket.
• Utánpótlás-nevelés IV. – Hazai és nemzetközi tornákon való részvétel - Utazás, szállás, nevezési díj
Sportkapcsolatok kiépítése és ápolása, nemzetközi tapasztalatok szerzése.
• Utánpótlás-nevelés V. – Egységes gálafelszerelés
A nevelési koncepció részeként kiemelt jelentıségő a játékosok egyesületi kötıdésének kialakítása, a csapatok összetartozásának megerısítése. Ennek szerves része a
korosztályok egységes megjelenése.
• Utánpótlástornák szervezése – Díjazás, Orvosi felügyelet, Pályabérlet

Kelen Kupa 8 korosztályban 40 csapat részvételével fedett csarnokban mőfüves kispályán
Dóczi István Emléktorna (fiatalon elhunyt utánpótlásedzınk emlékére)
U8 és U10 korosztály részére, 6-6 csapat részvételével

• Nyári Sporttábor – Sporteszközbeszerzés

Az iskolai vakáció elsı két hetében kb. 40-60 fiatal részvételével a sporttelepen napközis rendszerő tábort vezetünk. A tábor a labdarúgás mellett, több más sportág
(kézilabda, kosárlabda, floorball, úszás) alapjaival is megismerteti a résztvevıket.

• Nyári Edzıtábor – Utazás (buszbérlés)
Augusztusban valamennyi versenyzı korosztály (U13-U19) edzıtáborozáson vesz részt. A felkészülés szerves része az edzımérkızések beiktatása. A szakmai program
változatosságának és rugalmasságának elengedhetetlen feltétele, hogy az utaztatáshoz szállítóeszköz álljon rendelkezésre.
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7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltőntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.

8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszak július 1. és következı év június 30. közötti idıszakra számítva.

10. EKHO1 Fıállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerzıdés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerzıdés szerint adózó a megbízott.
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Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

11. Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt a 8. oldalon kell feltőntetni.
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Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltőntetni.

12. Amennyiben több évadra tervez, töltse ki a táblázatot minden évadra.

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

14. A 9. oldalon kitöltöttekkel nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg.

15. Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén.
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Tisztelt Jóváhagyást Végzı Szervezet!

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

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30)

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) 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.

Egyúttal  nyilatkozom arról,  hogy a  látvány-csapatsportok támogatásával  összefüggı  sportfejlesztési  program jóváhagyására  és  a  támogatási

igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben elıírt, a jelen

kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejőleg a rendeletben foglaltak szerint elıírt

módon igazolok.

Kelt: Budapest  (helység), 2011 (év) 09  (hó) 05  (nap)

___________________________

Kérelmezı cégszerő aláírása

P.H.
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1.       kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körőek, valósak és hitelesek;
2.        tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végzı szervezet a  sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a  Kérelmezıtıl  további

adatokat kérhet;
3.        kijelentem, hogy a Kérelmezı az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint –köztartozásmentes adózónak

minısül, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,;
4.        kijelentem, hogy a Kérelmezı az államháztartás alrendszereibıl juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelı módon elszámolt, a

támogatásokra vonatkozó szerzıdésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5.       kijelentem, hogy a Kérelmezıvel szemben a bíróság nem rendelte el a csıdeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll

végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
6.       kijelentem, hogy a Kérelmezı mőködését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,
7.        kijelentem, hogy a Kérelmezı nem áll  a sportigazgatási szerv által  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának és  ellenırzésének,  valamint visszafizetésének szabályairól  szóló  107/2011.
(107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a. a látvány-csapatsportban mőködı hivatásos vagy amatır sportszervezet

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatır vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti
valamelyik felnıtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatır sportszervezet esetén a diák- és fıiskolai-egyetemi sportszövetség által
szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy

c. valamely felsıoktatási intézménnyel kötött együttmőködési megállapodás alapján biztosítja a felsıoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység
ellátását azzal, hogy egy felsıoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttmőködési megállapodást – kivéve, ha a felsıoktatási
intézmény keretei között több kar mőködik, ilyen esetben felsıoktatási intézményi karonként köthetı egy sportszervezettel együttmőködési megállapodás –, és a
sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatır versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy
a fıiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt fıiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

8.        hozzájárulok ahhoz,  hogy a  Magyar  Államkincstár  által  mőködtetett  monitoring  rendszerben nyilvántartott  igénylıi  adataimhoz  a
jogszabályban  meghatározott  jogosultak,  valamint  az  Állami  Számvevıszék,  a  Kormányzati  Ellenırzési  Hivatal,  a  Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegő támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

9.        vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történı elszámolásban személyes adatokkal szereplı természetes személyektıl a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;

10.    kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésıbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végzı-, illetve az ellenırzı szervezetet;

11.   amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan
sportcélú,  elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását  (jogszabályban meghatározott kivétellel)  fenntartom, valamint benyújtom a
sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes írásbeli  hozzájárulását arról,  hogy erre  az idıtartamra  a  Magyar Állam javára  az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

b)  a  beruházás  üzembe  helyezését  követı  legalább 15 évben az  adókedvezmény alapjául  szolgáló  beruházás  révén üzembe  helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidısport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából

                ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és

                bb) évente legalább 10 nap idıtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

c) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékő tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelıen hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról,
hogy erre az idıtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül
bejegyzésre,

d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki  és  –  figyelemmel  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás
elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI.  30.) Korm. rendelet 4.§ (8)
pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerzıdést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

12.   kötelezem magam (a Kérelmezı szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, elsı támogatási igazolás kiállítását
követı 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar
Állam részére történı megfizetése terhével;

13.    amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplı beruházás vagy felújítás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjainak megfelel,  úgy vállalom hogy a jogszabályban meghatározott jelzálogjognak a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
kiállításának költségét az ellenırzést végzı szervezet részére megfizetem.

14.    kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésıbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenırzı szervezetet;

15.    vállalom, hogy a Kérelmezı a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenırzéséhez.

16.    tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  elszámolása  során  csak  bizonylattal  dokumentált  kiadások  számolhatóak  el,  a  támogatás
felhasználása  során  keletkezett  bizonylatokkal  a  107/2011  (VI.30)  Korm.  rendeletben  foglaltak  szerint  elszámolok  és  megırzöm  a
jogszabályok által elıírt határidı végéig.

Kelt: Budapest  (helység), 2011 (év) 09  (hó) 05  (nap)

___________________________

Kérelmezı cégszerő aláírása

P.H.
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmezı szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplı adatairól).

 Közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetıjétıl, (meghatalmazás
esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektıl is).

 Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekrıl nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell
töltenem a Mellékletek menüpont megfelelı részéhez)

 Igazolás arról, hogy a kérelmezı szervezet az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a bejelentés idıpontjában –
köztartozásmentes adózónak minısül, vagy nyilatkozat arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerzıdés (ha szükséges).

 Sportingatlan(ok) tulajdoni lapja(i) (ha szükséges).

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerıs hatósági engedélyek, igazolások.

 Amennyiben a támogatás építési beruházásra, vagy építési engedélyköteles felújításra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának
hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerıs építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatóság igazolását arról, hogy a
bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles.

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon is kérjük a szövetség részére postai úton beküldeni.

10 000 000 Ft. feletti tárgyi beruházás esetén feltöltendı dokumentumok:

 A beruházás finanszírozási terve és forrása.

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

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága.

 Az elkészült létesítmény által termelhetı bevételi források.

Kelt: Budapest  (helység), 2011 (év) 09  (hó) 05  (nap)

___________________________

Kérelmezı cégszerő aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 500 Ft
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