
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  LMSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  637

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19820497-1-07

Bankszámlaszám  11736006-20397393-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8132  Város  Lepsény

Közterület neve  Vasút  Közterület jellege  utca

Házszám  80  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8000  Város  Székesfehérvár

Közterület neve  Lehel  Közterület jellege  utca

Házszám  25  Épület  

Lépcsőház   Emelet  3

Ajtó  8

Telefon  +36 20 238 97 20  Fax  

Honlap  
http://www.lepseny.hu/lepseny-
mezoszentgyorgy-
sportkor/

 E-mail cím  lmsk.elnok@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kovács István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 238 97 20  E-mail cím  kovacs.tuzoltosag@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács István +36 20 238 97 20 lmsk.elnok@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 1 MFt 1,2 MFt 1,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,75 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 4 MFt 5,7 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 0,88 MFt 0,7 MFt 0,5 MFt

Összesen 6,18 MFt 8,35 MFt 12,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,4 MFt 1,4 MFt 2,1 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,75 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt

Anyagköltség 0,4 MFt 0,45 MFt 0,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,8 MFt 0,8 MFt 0,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,2 MFt 0,8 MFt 0,4 MFt

Összesen 4,55 MFt 4,25 MFt 4,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1,4 MFt 2,9 MFt 3,1 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,75 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 504 695 Ft 29 900 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 808 017 Ft 96 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 3 321 645 Ft 66 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

„Lepsény-Mezőszentgyörgy és térsége labdarúgásának fejlesztése, a labdarúgósport egyre fejlettebb tömegbázisának megtartása és további népszerűsítése.” A
Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör a 70-es években jött létre Lepsény és Mezőszentgyörgy község csapatainak egyesítésével. Korábban a két község külön-külön
indított csapatokat az akkori Nemzeti Bajnokságokban. A sportegyesületet a megyei bíróság 1989-ben vette nyilvántartásába és 243. sorszám alatt bejegyezte.
Jelenlegi helyzet: A Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör 2012 évtől kezdődően rendkívül hasznosan, mozgalmasan és eredményesen telt. A fejlődés mondhatom,
hogy minden területen, fokozatosan teljesedik ki sportegyesületünk életében. Megközelítőleg 100 igazolt játékossal veszünk részt az U7, U9, U11, U13, U19, felnőtt
Megyei II. osztályú, valamint öregfiúk labdarúgó bajnokságban. A sportkör részt vesz a Bozsik programban az U7, U9, U11 és U13 korosztállyal. Nagy eredménynek
tarjuk, hogy az utánpótlás korú játékosok száma az elmúlt években folyamatosan növekszik. A hozzáállásuk nagyon jó, játékban, technikai képességükben
folyamatosan fejlődnek. A labdarúgó korosztályok felkészülését szakképzett (UEFA Grassroots „C”) edzők segítik. Az edzők részt vesznek a Magyar Labdarúgó
szövetség által tartott képzéseken, továbbképzéseken, hogy még több szakmai tudással tudják a helyi labdarúgást segíteni. A sportkör különböző korosztályai
edzéseinek időpontját összehangolva a hét szinte minden napján tartanak edzéseket. Az edzők és a játékosok hozzáállása nagyon jó, a lehetőségekhez mérten a
maximumot próbálják kihozni a munkájuk során. Az eddigi TAO keretében benyújtott pályázatokon, több területen is hatékonyak voltunk. Minden csapatunkat elláttuk
mezekkel, labdákkal és különböző edzésfelszerelésekkel. Az elmúlt évben csapataink utaztatása mellett a legnagyobb kihívást és gondot a sportpályáink
karbantartása a két nagyméretű labdarúgópálya locsolása továbbá a nagy területek gondozása, fű nyírása jelentett. Rendelkezünk a fűnyíró traktorral, mely nagyon
jól szolgálja egyesületünket, de a néha előforduló meghibásodások, szervizelések esetén komoly gondokkal kellett megbirkózni a fűnyírás tekintetében. Folyamatban
van a 2015-16-os évadban sikeresen megpályázott pályavilágítás kiépítése, felújított pályánkon labdafogó hálók telepítése, továbbá egy motoros fűkasza,
pályavonalazó, öntözőkocsi, laptop beszerzése. A 2016-17-os TAO évadban szintén szeretnénk továbblépni minden területen. 

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

A Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás tervei között egy öntözőrendszer kiépítése és pályafelújítás,
gyepregeneráció szerepel. A munkálatok megkezdését a 2017-es év elejére ütemezzük, mely az időjárástól függően az év közepéig befejeződnek. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A TAO 2016-17. évadra benyújtott pályázatban szereplő projektek-tevékenységek ütemezése, végrehajtása, megvalósítása kizárólag az adott évadra korlátozódik. A
projektek, beszerzések június 30-ig befejeződnek. 

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

A Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör jelenlegi sportfejlesztési programja szoros kapcsolatban van az MLSZ stratégiájával az utánpótlás nevelés támogatásának és a
megfelelő sportolási körülmények kialakításnak tekintetében. Az utánpótlás nevelés meglelő bázisának biztosítása, a sport, mint mozgás népszerűsítése, és
természetesen a lehetséges tehetségek felkutatása egyaránt közös célunk. Sportkörünk és az MLSZ legfőbb célja – mely az előző sportfejlesztési programunkban is
szerepelt –, a gyerekek nagyobb létszámban történő bevonása a labdarúgásba. A sportegyesület tevékenysége szorosan összekapcsolódik az MLSZ céljaival, hiszen
a labdarúgást, mint sportot kívánja elérhető távolságba hozni a helyi és a környező települések fiataljai számára. A labdarúgás népszerűsítésének elengedhetetlen
feltétele emellett a jó edző, valamint az edzéseken kívüli játéklehetőség, a versengés; erről szintén a sportegyesület gondoskodik. A tavaly és tavalyelőtti pályázati
időszakok bizonyították, hogy a látvány-csapatsport támogatás ezen módja olyan régóta fennálló problémák feloldását segíti, melyekkel a legtöbb utánpótlás
egyesület napi szinten már évek óta küzd. Egyesületünk idei sportfejlesztési programjának célja többek között, hogy azon gyermekek sportolását segítse, akiknek sok
esetben csak az anyagi gondok állnak az útjukban, hogy élvezzék a labdarúgás örömeit. A korábbi években beadott pályázatokban már feltüntettük ezen
törekvésünket, melyet idén folytatni szeretnénk, a pályázaton elnyert pénzből a szülők és az egyesületi tagok terheiből szeretnénk minél többet átvállalni, hogy
valóban öröm legyen a sport. 

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

Napjainkban teret nyer a fenntartható fejlődés gondolata, amely a társadalom a gazdaság és a környezet egyensúlyára épít. Fogalmához tartozik a folytonos szociális
jobblét megvalósulása, az alapvető szükségletek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, egyenlő lehetőségek biztosítása, a szektorok
közötti integráció, környezetminőség javítása, stb. Ezek hosszú távú célok. Középtávon élhető község teremtődhet, ember és környezetbarát, vonzó lakókörnyezettel
és a hozzátartozó infrastruktúrával, szolgáltatói környezettel, információszolgáltatási kínálattal. Javulhat az emberek életminősége, az egyének testi-lelki és szociális
jólléte. Rövidtávon a sport – a mi esetünkben azon belül a labdarúgás - fejlesztésének társadalmi vetülete lehet a békés egymás mellett élés, a folyamatos
kommunikáció, az egészségtudatosság, az integráció, önmegvalósítás, teljesítményszint, környezettudatosság, nemzeti identitás, stb. A sport gazdasági vetületéhez
tartozik a gazdasági aktivitás erősödése, a produktivitás növekedése, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, a fogyasztási szokások átalakulása, a
kiszolgáló infrastruktúra és idegenforgalom fejlődése, a versenyképesség, az ismeretség növekedése. A sport sokrétű lehetőségével szolgálhatja a fenntartható
fejlődést, a polgárok életminőségének javítását. A magyar labdarúgás stratégiája, a pályázati programok azonos felfogást tükröző, reális helyzetképből indulnak ki:
hagyományaihoz nem méltó helyzetben van a labdarúgás, társadalmi megítélése, negatív, alulfinanszírozott, elveszítette társadalomformáló szerepét, szakmai
problémák vannak, visszaszorul az aktív sportolás, stb. Más szemlélettel társadalomszervező ágazatként kell tekintenünk a sportra. Lepsény-Mezőszentgyörgy
Sportkör sportfejlesztési programjának stratégia elemei között egyértelműen látható, hogy minden esetben megjelenik a tömegesítés gondolata, a személyi és
szervezeti infrastruktúra fejlesztése, szakemberek képzése, az eredményesség és a társadalmi elégedettség növelése, sikerélmény nyújtása, tájékoztatás bővítése,
átalakító és ellenőrizhető gazdálkodás igénye, a szervezett gyermekfutball, a minőségi tehetséggondozás, támogatói szervezet kiépítése, ingatlanfejlesztés, az
amatőr futball és az iskolai sport fejlesztése is. A vonzó környezet, és rendezett pálya vonzó a fiatalok, és szüleik, valamint a község lakói részére. Ezáltal a
szakszövetség stratégiai elveinek megfelelően az egészségesebb életmód kialakítása...

be/SFP-11752/2016/MLSZ

2016-08-12 12:52 4 / 25



Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

2016/17 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)

Pályakarbantartó
gép

fűnyírótraktor tartozék nélkül db 1 1 346 200
Ft

1 346 200 Ft

Berendezési
eszköz

mosógép db 1 189 900 Ft 189 900 Ft

Pályakarbantartó
gép

szivattyú db 1 156 718 Ft 156 718 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 1 66 800 Ft 66 800 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 30 10 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 30 1 500 Ft 45 000 Ft

2 104 618 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

fűnyírótraktor tartozék nélkül Nagy területen fekvő portlétesítményünk két nagyméretű labdarúgópályával rendelkezik. A terület rendben tartása, a focipályák
gondozása jelenlegi fűnyírótraktorunk esetleges meghibásodása, javítása alkalmával szinte lehetetlenné válik. Egy fűgyűjtős
fűnyírótraktor beszerzésével a felsorolt problémák megoldása adott lenne.

mosógép Egyesületünk színeiben pályára lépő csapataink felszerelésének tisztítása, mosása komoly feladatot jelent. A jelenleg
használatos mosógép az elmúlt időszakban hűségesen elvégezte feladatát. Az esetleges meghibásodásból adódó problémák
kiküszöbölésére mindenképpen egy új mosógép beszerzése indokolt.

szivattyú Az öntözőrendszer működésének alapfeltétele a megfelelő víznyomás biztosítása. A vízforrást két kút biztosítja, de csak az
egyikhez rendelkezünk szivattyúval.

kapuháló 7x2 méter A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnoki mérkőzéseken a kapuháló kötelező tartozék és mivel az évek során
tönkremennek ezért pótlásukról gondoskodni kell.

mérkőzésgarnitúra A mérkőzések szintén kötelező felszerelése a mezgarnitúra. A mezek sajnos a használat és a mosás alkalmával kopnak és
elhasználódnak, utánpótlásuk elengedhetetlen.

jelölőmez Edzések kelléke, melyek napi szinten használatban vannak, beszerzése indokolt.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 459 749 Ft 15 047 Ft 29 900 Ft 1 504 695 Ft 644 869 Ft 2 134 518 Ft 2 149 565 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória 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)

Pálya-
infrastr. bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2017-03-16 2017-04-17 2017-05-02 3 826 515
Ft

Pályafelújítás gyepregeneráció 2017-04-03 2017-04-28 2017-05-02 2 898 000
Ft

6 724 515
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öntözőrendszer kiépítése Szeretnénk kihasználni az automata öntözőrendszer előnyeit. Kiépítésével időt energiát spórolhatunk, egyenletes vízmennyiség
juttatható ki. Az éjszakai üzemeltetéssel vizet spórolhatunk, azonos időben működtethetjük. Hosszú távon mindenféleképpen
gazdaságosabban üzemeltethető, továbbá jobb minőségű gyep érhető el.

gyepregeneráció A pálya jelenlegi állapota közepes minőségűnek sem tekinthető a fű a pályán igen csak megritkult, csomósodott. Nyáron a
szárazság, ősszel és tavasszal pedig a sáros talajon volt nagy az igénybevétel. A pálya talaja rendkívül kötött, igényelné a
lazítást, mely hosszú évek óta nem volt lehetőség, nem kapta meg a megfelelő gondozást (locsolás, talajlazítás,
gyepszellőztetés, gyomirtás). Sportegyesületünk szerencsés helyzetben van, mert két nagyméretű pályával rendelkezik, és az
előző szezonban felújított pálya használatával a felújítás nem okozna problémát. Pályáink locsolása, a fű nyírása jelenleg
megoldott.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya-
infrastr. bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 8132
Lepsény
Vasút
80

605 Egyéb

Pályafelújítás gyepregeneráció Nagy f.p. 8132
Lepsény
Vasút
80

605 6528 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 4 663 936 Ft 48 080 Ft 96 000 Ft 4 808 017 Ft 2 060 579
Ft

6 820 515 Ft 6 868 595 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 LMSK COBRA SPORT U19 20 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 7 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 16 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz edzőlabda db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz bója szett 4 5 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 31 500 Ft 31 500 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 80 4 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 80 4 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 80 1 200 Ft 96 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 80 5 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 30 4 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 80 3 000 Ft 240 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző TANC1416-00950 EKHO 48 6 60 000 Ft 12 000 Ft 432 000 Ft

Edző TANC1527-02037 EKHO 48 6 60 000 Ft 12 000 Ft 432 000 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1416-00950 MLSZ Grassroots
C

U7 6 7

TANC1416-00950 MLSZ Grassroots
C

U9 6 11

TANC1527-02037 MLSZ Grassroots
C

U11 6 15

TANC1527-02037 MLSZ Grassroots
C

U13 6 16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 027 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 700 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

be/SFP-11752/2016/MLSZ

2016-08-12 12:52 14 / 25



2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 864 000 Ft

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

Összesen 3 591 500 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

3 222 428 Ft 33 216 Ft 66 000 Ft 3 321 645 Ft 369 072 Ft 3 657 500 Ft 3 690 716 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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/SFP-11752/2016/MLSZ

2016-08-12 12:52 17 / 25



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 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

29 900 Ft 30 097 Ft 15 047 Ft 44 947 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 96 000 Ft 96 163 Ft 48 080 Ft 144 080 Ft

Utánpótlás-nevelés 66 000 Ft 66 441 Ft 33 216 Ft 99 216 Ft

Összesen 191 900 Ft  288 244 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatok beszerzése, szerződések elkészítése, megrendelések intézése, felszerelések nyilvántartása,
nyomon követése, számlák, elszámolások végrehajtása, stb.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Írásbeli ajánlatok bekérése, szerződések elkészítése, megrendelés, elszámolások nyomon követése, végrehajtása, kivitelezés
ellenőrzés, stb.

Utánpótlás-nevelés A beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatok beszerzése, megrendelések intézése, felszerelések nyilvántartása, nyomon követése,
ellenőrzése, számlák, elszámolások végrehajtása, stb.

be/SFP-11752/2016/MLSZ

2016-08-12 12:52 18 / 25



Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző 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 ellenőrzésének, 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. 

Kelt: Lepsény, 2016. 08. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kovács István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Lepsény, 2016. 08. 12.
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Mellékletek

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Lepsény, 2016. 08. 12.
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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 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 20 20 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 16 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 123 685 Ft 63 127 Ft 125 900 Ft 6 312 712 Ft 2 705 448 Ft 8 955 033 Ft 9 018 160 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 459 749 Ft 15 047 Ft 29 900 Ft 1 504 695 Ft 644 869 Ft 2 134 518 Ft 2 149 565 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 663 936 Ft 48 080 Ft 96 000 Ft 4 808 017 Ft 2 060 579 Ft 6 820 515 Ft 6 868 595 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 222 428 Ft 33 216 Ft 66 000 Ft 3 321 645 Ft 369 072 Ft 3 657 500 Ft 3 690 716 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

Összesen 9 346 113 Ft 96 343 Ft 191 900 Ft 9 634 357 Ft 3 074 520 Ft 12 612 533 Ft 12 708 876 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (29 darab)

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)

lmskalairasicimpeldany_1461670331.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2016-04-26 13:32:11)
d24695ff6d085518d26ceaa5eeb2fc13235f484fac04e7d23bb0741b45683712

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

aberuhazasfinanszirozasiterve_1461881676.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2016-04-29 00:14:36)
b522229e44e69059b5a224498cd59bf18ed67371057e69eef1e615995219c48f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1461881661.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2016-04-29 00:14:21)
78d2635688a968d7bc90e4f58de486d9efca6bdcb32ad3f57a10292847dd6e92

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

birosagikivonatazegyesuletadata_1461436209.pdf (Szerkesztés alatt, 654 Kb, 2016-04-23 20:30:09)
3fef051511857039c74db4c5db3cf049b86546ab493a3a799cedd4f501bf40fc

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasiszolgaltatasidij_1461851472.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-28 15:51:12)
6a9ce4a8fbc90424d59b564b04e5e39dd10f235feabb1e24af6aa8a6107a6b5c

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

koztartozasmentesigazolas_1461669772.pdf (Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2016-04-26 13:22:52)
2efe5b5a6f39828182fe2928b93218b5cb14b873afad5ba255ed1d0c07094902

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

tullap.pdf001_1461881261.jpg (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2016-04-29 00:07:41) 1bec1af16a9bdb0f41d3d617134e90c92431707d5b94f3f3128aeb5110b41594

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

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461850609.pdf (Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2016-04-28 15:36:49)
44672b08d9b74e5077044375ba6ba1e232628d4c04c2723498324399b77f828e

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

lepsenynagykozsegsportkoncepcioja_1461878893.pdf (Szerkesztés alatt, 509 Kb, 2016-04-28 23:28:13)
dfe7cc9482d87d0f1368342f8a8790d4fa442ec0203faaca9e06aa4aa16c4954

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461879118.pdf (Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2016-04-28 23:31:58)
44672b08d9b74e5077044375ba6ba1e232628d4c04c2723498324399b77f828e

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

tullap.pdf001_1461880560.jpg (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2016-04-28 23:56:00) 1bec1af16a9bdb0f41d3d617134e90c92431707d5b94f3f3128aeb5110b41594

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

automataontozoarajanlat_1461879286.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-28 23:34:46)
7d8ae6ec04ebf68f3195f76e3fa97f39e2aeda5c88f6fc1eafe7094877cc85f4

mosogep_1461879330.docx (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-28 23:35:30) d0eaf724edf126c1243a8567557a1400e87607a6412677080d4734dcb37d2c08

hangositas_1461879350.docx (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2016-04-28 23:35:50) 8bf440376411ba7c5518fc5975060bcd7227700c970bc59952db18021090dc3f

palyafelujitasarajanlat_1461879374.xlsx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-28 23:36:14)
0cca7f38772bdd093200cb86268040ce987d494f8bd5a034fe4d1ceb0ffac47a

szivattyu_1461879396.docx (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2016-04-28 23:36:36) 2bef12c670ed1f112bc1a7e0be3ea9eb7714259102709696c18ff25cd42b3429

projektor_1461879421.docx (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2016-04-28 23:37:01) 836c6d10601acc7e3d135ecf6f8bd0974f98498bb2b85a3be255a30f303182a9

kompresszor_1461879443.docx (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2016-04-28 23:37:23) 1f16306f0141574de3152a99d6a3ab2f07aa151014bca16567e701d1311b3841

kapuhalo_1461879464.docx (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2016-04-28 23:37:44) bef22594fe65e410ae6344e949611a7647c18f14f85ff4caf9c0af7d93b22885

muszakileirasesarajanlatfunyiro_1461708104.docx (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-27 00:01:44)
28524c10328876af0359215d8cac8a0284e906ac4d2127b651c668d1ecea8b71

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hangositas_1461851619.docx (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2016-04-28 15:53:39) 8bf440376411ba7c5518fc5975060bcd7227700c970bc59952db18021090dc3f

kapuhalo_1461851762.docx (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2016-04-28 15:56:02) 25456e26bc8cc6a98bbe0b4d83d03476932672509dcae476d4bf3705dbc9e411

mosogep_1461851795.docx (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-28 15:56:35) 55a7a49b493b05407454df1da41fe5d7ebc345a9ce7b065d6bbee3ec74c107b2

lmskpalyafelujitasmuszakileiras_1461879535.docx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-04-28 23:38:55)
9ae4814b543c888184e2ace9eddcab903aba9e25d7b6f002b135eec7303eb53f

4sr_2_4_6_1461879556.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 23:39:16) 423a844900c839f19c9b711379f36fc030493d582f44fe5e06edcd9ed722b03d

projektor_1461879568.docx (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2016-04-28 23:39:28) 836c6d10601acc7e3d135ecf6f8bd0974f98498bb2b85a3be255a30f303182a9
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kompresszor_1461879583.docx (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2016-04-28 23:39:43) 1f16306f0141574de3152a99d6a3ab2f07aa151014bca16567e701d1311b3841

muszakileirasautomataontozo_1461879618.docx (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2016-04-28 23:40:18)
95f98e6695d47daf4c0d48eb5aefce4c6bf9a3ebb2d1d8bb4a5fbe9ff6c28a97

muszakileirasesarajanlatfunyiro_1461708136.docx (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-27 00:02:16)
28524c10328876af0359215d8cac8a0284e906ac4d2127b651c668d1ecea8b71
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