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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Magyar Labdarúgó Szövetség

A kérelmező szervezet rövidített neve

MLSZ

Gazdálkodási formakód

599

Adószám

19020848-2-44

Bankszámlaszám

11707024-20480703-

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás pályázó biztosítja
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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1112

Város

Budapest

Közterület neve

Kánai

Közterület jellege

út

Házszám

2.D

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1368

Város

Budapest

Közterület neve

62

Közterület jellege

út

Házszám

Pf. 906/1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 577 95 00

Fax

+36 1 577 95 03

Honlap

www.mlsz.hu

E-mail cím

mlsz@mlsz.hu

E-mail cím

vagi.marton@mlsz.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

dr. Vági Márton

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

főtitkár

Mobiltelefonszám

+36 57 157 795

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
dr. Kondor Boglárka

2017-09-08 08:19

Mobiltelefonszám
+36 30 774 25 38

E-mail cím
kondor.boglarka@mlsz.hu
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Szakszövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Globall Futball Park és Sporthotel

2017-09-08 08:19

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

MLSZ

MLSZ Edzőcentrum Kft.

Átlagos heti használat (óra)
26

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

2 / 25

be/SFPHPM01-00216/2017/EMMI
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

1 544,115 MFt

3 439,32 MFt

19 474,678 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

14 715,857 MFt

18 468,672 MFt

17 623,538 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8 049,056 MFt

9 886,733 MFt

7 672,103 MFt

Egyéb támogatás

1 004,741 MFt

4 542,632 MFt

1 387,234 MFt

Összesen

25 313,769 MFt

36 337,357 MFt

46 157,553 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6 508,508 MFt

9 006,123 MFt

6 883,412 MFt

Működési költségek (rezsi)

440,063 MFt

453,039 MFt

466,016 MFt

Anyagköltség

654,993 MFt

560,739 MFt

707,392 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4 066,506 MFt

4 277,42 MFt

4 351,161 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

13 327,9 MFt

20 493,929 MFt

33 670,966 MFt

Összesen

24 997,97 MFt

34 791,25 MFt

46 078,947 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

4 878,179 MFt

6 376,882 MFt

8 095,236 MFt

Működési költségek (rezsi)

440,063 MFt

453,039 MFt

466,016 MFt

A kérelmező szervezet statisztikai adatai
Összes igazolt sportolói létszám - férfi
Felnőtt
profi
A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók
száma (fő)

715

Felnőtt
amatőr
52709

U13 és
alatta
75582

U14U15

U1617

U1819

18824

7303

18380

U14U15

U1617

U1819

U19
felett
4663

Összes igazolt sportolói létszám - női
Felnőtt
profi
A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók
száma (fő)

2017-09-08 08:19

1

Felnőtt
amatőr
2507

U13 és
alatta
5640

2478

781

1346

U19
felett
319
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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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

546 219 081 Ft

10 924 382 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
Tervezi-e a támogatás továbbadását?

2017-09-08 08:19

Nem
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben
betöltött szerepének leírása
Alapprogramhoz beadva.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2016/17-ös támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2017/18-os támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését)
Az MLSZ Elnöksége és Küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló stratégia egyik legfontosabb célkitűzése a tömegbázis szélesítése. Ebben a
stratégiai tervben megfogalmazott legfontosabb célkitűzések a következők voltak. „A Magyar Labdarúgó Szövetség célja, hogy egyrészt az iskolai testnevelési órák
naponta kerüljenek megrendezésre, másrészt abban a labdarúgás a korábbinál sokkal jelentősebb szerepet játsszon.” „A mindennapos testnevelés és a tömegek
bevonása révén a gyerekek már fiatal korban hozzászoknak a napi sportoláshoz, saját maguk is öntevékenyen csapatokat alakíthatnak és egymással kötöttségek
nélkül is játszhatnak”. „Nagyon fontos, hogy a tömegesítés és a mindennapi sport egyre nagyobb tömegei számára a megfelelő labdarúgó pályák és grundok
rendelkezésre álljanak és tegyék lehetővé a jelszó megvalósulását: „Mindenki a pályára!”” A Cél tehát röviden a kulcsszavakat tekintve, hogy „minden nap”, „tömegek
bevonásával”, „fiatal korban” „öntevékenyen” és „játszva” űzhessék a labdarúgást a gyerekek és a nagyobbak egyaránt. Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében
az MLSZ pályaépítési program elindítása mellett döntött. A program alapja, hogy az önkormányzatok, a sportszervezetek, vagy az iskolák által biztosított területeken
(telken, telekrészen) - az MLSZ általi szervezésben és kivitelezésben -, 2012 és 2020 között felépítsünk 800-1000 darab különböző méretű futballpályát. 2012-2014
között műfüves és élőfüves pályák kerültek felépítésre az MLSZ sportfejlesztési programjainak keretében. 2015-ben merült föl az igény, hogy – elsősorban iskolákban
– többfunkciós, rekortán borítású pályák is kerüljenek kialakításra és két év alatt 12 pálya fel is épült. A 2017/2018-as Grund Program keretében terveink szerint 20
helyszínen kerül sor rekortán pálya építésére. A multifunkciós pályák felszerelésüket tekintve alkalmasak labdarúgásra, kézilabdázásra és kosárlabdázásra.
Természetesen a felhasználás köre tovább bővíthető, a felület ugyanis kiválóan alkalmas teniszezésre, röplabdázásra és különböző atlétikai gyakorlatok művelésére
is. A rekortán pályák karbantartási igénye minimális, és jól ellenáll a környezeti viszonytagságoknak, ideális helyszínt biztosít az alacsonyabb költségvetéssel bíró
intézmények számára.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2017 második félévétől kezdődően a megvalósítás folyamatos, az építkezések ütemesen kezdődnek és terveink szerint 2018. június 30-ig lezárulnak.

A 2016/17-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat
bemutatása. Ismertesse a 2016/17-ös támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását
Az MLSZ 2016/2017-es támogatási időszakra benyújtott Grund Programjának végrehajtása összességében a tervezett ütemezésben zajlik, összesen tíz helyszínen
kerül sor rekortán pálya felépítésére, melyek közül kettő már el is készült. A 2017/2018-es sportfejlesztési programban folytatni szeretnénk a megkezdetett munkát.

Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a
2017/18-os támogatási időszakra vonatkozóan
Nem releváns.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel
azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése
Mellékletként csatolva.

2017-09-08 08:19
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
(a szövetségben/köztestületben, valamint a felnőtt válogatott mellett dolgozó sportszakemberek, pl.: főtitkár, szakmai igazgató, sportszakmai asszisztens,
szövetségi kapitány, vezetőedző, edzők, gyúrók, terapeuták, orvos, pszichológus, stb.)
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Új?

Fogl.
sz.
(fő)

Végzettség

Adózás
módja

0

Havi
m.ó.

Kif.
hó

Havi br. bér és
egy. jutt. (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-09-08 08:19
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (nem ingatlanra irányuló)
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

M.
e.

Menny.

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi 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

2017-09-08 08:19
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (ingatlanra irányuló)
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás címe

20 db rekortán pálya építése

1000
országosan
változó
0

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi
száma

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete
(év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év,
hónap)

Használatba
vétel
tervezett
időpontja
(év, hónap)

123456

2017-07-01

2018-06-30

2018-06-30

U.
f.

É
.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

763 926 400 Ft

763 926 400 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
20 db rekortán pálya építése

Indoklás
A multifunkciós pályák felszerelésüket tekintve alkalmasak labdarúgásra, kézilabdázásra és kosárlabdázásra.
Természetesen a felhasználás köre tovább bővíthető, a felület ugyanis kiválóan alkalmas teniszezésre,
röplabdázásra és különböző atlétikai gyakorlatok művelésére is. A rekortán pályák karbantartási igénye
minimális, és jól ellenáll a környezeti viszonytagságoknak, ideális helyszínt biztosít az alacsonyabb
költségvetéssel bíró intézmények számára.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló beruházás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

529 832 508 Ft

5 462 191 Ft

10 924 382 Ft

546 219 081 Ft

234 093 892
Ft

774 850 782 Ft

780 312 973 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-09-08 08:19
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - A sportfejlesztési programban megfogalmazott korosztályos válogatottakra vonatkozó alapadatok
Korosztály

U7 - Férfi

A korosztályos válogatott keret létszáma
(fő)
0

2017-09-08 08:19

Várható mérkőzések
száma
0

Edzőtábori napok
száma
0

Ebből a hazai edzőtábori napok
száma
0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Korosztály

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Összeg (Ft)

Ráfordítás/fő

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Órák
száma /
hó

Hó

Bérleti díj összesen
(Ft)

Ráfordítás/fő (Ft)

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Képesítés/
megnevezés

Korosztály

Új?

Fogl.
sz.
(fő)

Havi
m. ó
.

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-09-08 08:19
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés
címe

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-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

2017-09-08 08:19
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szaképzések költségei
Képzés
címe

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-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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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Korosztály

Nevezési díj

Bírói,
játékvezetői díjak
és kapcsolódó
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

(Át)igazolásból
a
szakszövetség
részére
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása a 2017/18-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

2017-09-08 08:19
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

10 924 382 Ft

Összesen

10 924 382 Ft

Maximum közrem. díj
10 924 382 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
5 462 191 Ft

Összesen
16 386 573 Ft
16 386 573 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

2017-09-08 08:19

Feladat leírása
- könyvvizsgálat, pénzügyi-számviteli tanácsadás - jogi szakértői feladatok ellátása - adószakértői feladatok ellátása
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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, 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 összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására
irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok.

Kelt: Budapest, 2017. 09. 08.

2017-09-08 08:19
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Nyilatkozat 2
Alulírott dr. Vági Márton (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. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban
foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban
szereplő természetes személyektől is beszerzem;
13. 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;
14. amennyiben a 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
i. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
ii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
iii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom
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
15. 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;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm
a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Budapest, 2017. 09. 08.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott dr. Vági Márton (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Magyar Labdarúgó Szövetség (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (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: pályázó biztosítja

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet 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: Budapest, 2017. 09. 08.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

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
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érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:19:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:20:49
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:21:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:21:28
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 10:23:09
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-09-07 14:06:00
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-07 14:06:43
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-07 14:06:56
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-07 14:07:07
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-07 14:07:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:26:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:23:05
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-09-07 14:08:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:23:37

2017-09-08 08:19
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Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:23:50
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:24:15
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 14:24:24

Kelt: Budapest, 2017. 09. 08.

2017-09-08 08:19
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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
Igazolt korosztályos sportolók száma

fő

0%

Igazolt felnőtt sportolók száma

fő

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Az érintett szabadidő sportolók
száma

fő

0%

Képzésben résztvevők száma

fő

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

Hatás indikátorok
Szakember állomány

fő

0%

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
edzők száma

fő

0%

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

db

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Szakemberek átlagfizetése

Ft/hó

0%

U15 alatt

fő

0%

Serdülő

fő

0%

Ifjúsági

fő

0%

Junior

fő

0%

Felnőtt

fő

0%

Korosztályos sportolók száma:

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%
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Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Kiindulási
érték
(jelenlegi)

Kiindulási
érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %ában

Változás a
bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos eredményesség változása (a világranglistán elfoglalt helyezés)
Korosztály

Férfi/fiú

Nő/lány

Férfi/fiú

Nő/lány

Férfi/fiú

Nő/lány

U15 alatt

helyezés

0%

0%

Serdülő

helyezés

0%

0%

Ifjúsági

helyezés

0%

0%

Junior

helyezés

0%

0%

Felnőtt

helyezés

0%

0%

2017-09-08 08:19
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

529 832 508 Ft

5 462 191 Ft

10 924 382 Ft

546 219 081 Ft

234 093 892 Ft

774 850 782
Ft

780 312 973 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

529 832 508 Ft

5 462 191 Ft

10 924 382 Ft

546 219 081 Ft

234 093 892 Ft

774 850 782
Ft

780 312 973 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

529 832 508 Ft

5 462 191 Ft

10 924 382 Ft

546 219 081 Ft

234 093 892 Ft

774 850 782
Ft

780 312 973 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-09-08 08:19

Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
100 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)
alairasicimpeldany_1492604449.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-19 14:20:49) c93c7fda9cba8b474b23f298ce25e95017f2ed94977cddaeff77a347df1d7dbc
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
bevetelilehetosegek_1492604664.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-04-19 14:24:24)
cdd621a6743f2c07fdb121620a66efedf710efe9ff9d49243f9192733e18cd67
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasforrasa_1492604617.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-04-19 14:23:37)
721e458ac47c9cb9051ebc9e574761ab1ca980b7eae524ff31acab77da8f113d
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
bevetelilehetosegek_1492604655.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-04-19 14:24:15)
cdd621a6743f2c07fdb121620a66efedf710efe9ff9d49243f9192733e18cd67
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
fenntartasikoltsegek_1492604630.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-04-19 14:23:50)
31c69a773c4b0cc804c4bbba04d7a2175948e7157adae2be9f2f394db3c93979
Egyéb dokumentumok
hianypotlaskeretebenpotoljuk_1492604692.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-04-19 14:24:52)
612dc3d98e32f9f469722e5899afae846ebad7463c747f986c48797bf338f7e6
beruhazasszuksegessegenekindoklas_1504785945.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-09-07 14:05:45)
619a6c39982e718fcc347e6d4236ae3e2a9f8e245d9b09d10a621ab803413efe
afanyilatkozat_17_18_grundprogram_1504785953.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-07 14:05:53)
780c8ff560b2934493cadd60595058ed141de214d8b477841e42c53b64f2e110
helyszinek_2017_18_rekortan_1504785960.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2017-09-07 14:06:00)
00bc9a5720d4e9d555a12964deade4752aafa79fcde44dc8a3b5ec13ffd2f656
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1492676589.pdf (Szerkesztés alatt, 580 Kb, 2017-04-20 10:23:09) 139845621b187439dc9765d03fa49a31efb973fcb9ee8b289c4eaf820e0a30c9
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_20170414_1492604359.pdf (Szerkesztés alatt, 603 Kb, 2017-04-19 14:19:19)
f010f0f14ba35825538b7295881cb3108e2cbc514479a7536b242132a6b168e1
(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidij_rekort_1492604488.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-04-19 14:21:28)
7b5a8eae8342c646a325aee1df0d4fdc740b76618746796d0712902846f67b0c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav_nullas_170407_1492604464.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2017-04-19 14:21:04)
cc2090b3cf9a4a02b7e5f1dc840191daf4a00132ebde454d54aa88a971890d79
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1492604789.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-04-19 14:26:29) 46cb2c8fdc123989320b518bffd07508134e8275d2262aab3f3ca69c92766ea9
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
hianypotlaskeretebenpotoljuk_1492604771.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-04-19 14:26:11)
612dc3d98e32f9f469722e5899afae846ebad7463c747f986c48797bf338f7e6
hatosagiigazolasok_1504786041.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-07 14:07:21)
31dd683b699b56bfc2a6c1228b98d994d30d6a46d90dcbe2795a494870bb658e
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
mlsz_onkormanyzat_rekortan_sajat_ta_1492604550.doc (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2017-04-19 14:22:30)
3878eb57a491f3c87fa125fa820d4331180a46c3da36aa75e09d32c9a668c14f
kiegesziteshianypotlashoz_1504786016.docx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2017-09-07 14:06:56)
259b26ab4bf3f46e725bd894648fea7cfbf0cc09748e0f8abef2607fc00c63a2
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
hianypotlaskeretebenpotoljuk_1492604731.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-04-19 14:25:31)
612dc3d98e32f9f469722e5899afae846ebad7463c747f986c48797bf338f7e6
tulajdonilapok_1504786027.pdf (Hiánypótlás melléklet, 634 Kb, 2017-09-07 14:07:07)
4d251b275313770b6e7c385879beace9d43fe37dbec55a3649f3258860e4c284
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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
hianypotlaskeretebenpotoljuk_1492604709.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-04-19 14:25:09)
612dc3d98e32f9f469722e5899afae846ebad7463c747f986c48797bf338f7e6
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1504786003.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-07 14:06:43)
af77e542a4ae0287ad4deaa266bf91d7ff7bdc36c32b6a78f5a770930d7bba94
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
2017-18-askoltsegvetes22x42oppr_1492604585.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2017-04-19 14:23:05)
60fd4c8e98382d7fc63eed5c48f690fd85a979ca71faf84326d75101bfe8ea36
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras22x42metersrekorta_1492604603.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2017-04-19 14:23:23)
97cdcd7be4d9ba81cfe43162d27ea144daa4c7f3ecf47aae99c2a964a26e5fa5
szerelesi-muszakileiras-oszlopok_1504786062.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-07 14:07:42)
3aca56bf6008b9a3983e06c2e8bc2fd13195a95316759d02d8fc2cc5fba82f06
22x42-kapurogzitese_1504786067.pdf (Hiánypótlás melléklet, 184 Kb, 2017-09-07 14:07:47)
71ea600c516fa1a37839818f1f2c5c4f31e941ff734039b365779c2c90f3d4c0
hp_muszakileiras22x42metersreko_1504786081.pdf (Hiánypótlás melléklet, 48 Kb, 2017-09-07 14:08:01)
2f19561b46a591076e63c18379839544292082a4a56df4da18fd291ff4e9a133
kiegeszitesamuszakihianypotlasho_1504786087.docx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2017-09-07 14:08:07)
471a79e973552556ba486c05c8c00b81a070191543feb83bd59bda7e53fe273b
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