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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

19020848-2-43

Bankszámlaszám

11707024-20480703-

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

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 1 577 95 00

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

dr. Kondor Boglárka

+36 30 774 25 38

E-mail cím
kondor.boglarka@mlsz.hu

Szakszövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Globall Futball Park és Sporthotel
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Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

MLSZ

Telki Edzőcentrum Kft.

Átlagos heti használat (óra)
26

Használat célja
Felk. és versenyeztetés
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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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

1 873,376 MFt

1 544,115 MFt

5 164,725 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

7 684,302 MFt

14 715,857 MFt

17 203,756 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

9 586,257 MFt

8 049,056 MFt

9 059,796 MFt

Egyéb támogatás

1 362,294 MFt

1 004,741 MFt

2 051,428 MFt

Összesen

20 506,229 MFt

25 313,769 MFt

33 479,705 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5 943,767 MFt

6 508,508 MFt

6 169,951 MFt

Működési költségek (rezsi)

335,139 MFt

440,063 MFt

466,016 MFt

Anyagköltség

418,865 MFt

654,993 MFt

707,392 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4 048,571 MFt

4 066,506 MFt

4 351,161 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

9 371,898 MFt

13 327,9 MFt

21 714,87 MFt

Összesen

20 118,24 MFt

24 997,97 MFt

33 409,39 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

5 036,717 MFt

4 878,179 MFt

7 166,581 MFt

Működési költségek (rezsi)

335,139 MFt

440,063 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)

790

Felnőtt
amatőr
49026

U13 és
alatta
50987

U14U15

U1617

U1819

16266

15153

12790

U14U15

U1617

U1819

1507

1038

U19
felett
11728

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

2016-09-08 13:21

0

Felnőtt
amatőr
2237

U13 és
alatta
3017

1253

U19
felett
623
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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)

908 069 459 Ft

18 161 389 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?

2016-09-08 13:21

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 2015/16-ös támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2016/17-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 műfüves és élőfüves
futballpályát. 2012-ben 72 pálya épült fel országszerte (58 kispálya és 14 nagypálya), 2013-ban összesen 115 pálya készült el (96 kispálya, 14 nagypálya és 5
félpálya) az ország különböző részein, 2014-ben 95 pálya épült fel (74 kispálya, 8 félpálya, 7 db műfüves nagypálya, 4 db élőfüves nagypálya), 2015-ben pedig 77 új
pálya került átadásra (6 db műfüves nagypálya, 4 db élőfüves nagypálya,4 db műfüves félpálya, 45 műfüves kispálya, 18 műfüves grundpálya). A 2016/2017-es
pályaépítési program keretében 2016 őszén további 50 darab kispályát tervezünk felépíteni változatlan műszaki tartalommal; műfüves, palánkkal, labdafogó hálóval
körülvett és világítással ellátott, 12x24 és 20x40 méter méretű futballpályák építése a cél, melyek több funkciót is be tudnak tölteni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2016 második félévétől kezdődően a megvalósítás folyamatos, az építkezések ütemesen kezdődnek és terveink szerint 2017. június 30-ig lezárulnak.

A 2015/16-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat
bemutatása. Ismertesse a 2015/16-ös támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását
Az MLSZ 2015/2016-os támogatási időszakra benyújtott Pályaépítési Programjának végrehajtása összességében a tervezett ütemezésben zajlik. A 2015/2016-os
sportfejlesztési programban összesen 100 pálya felépítésre nyújtottunk be pályázatot, két részre szedve a sportfejlesztési programot. Az építkezések tavasszal
elkezdődtek, a sportfejlesztési programot 2016 júniusában meghosszabbítjuk és terveink szerint 2016. december 31-ig valamennyi pálya elkészül ebből a
programból. A 2016/2017-es sportfejlesztési programban folytatni szeretnénk a megkezdetett munkát.

Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a
2016/17-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.

2016-09-08 13:21
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 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

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

2016-09-08 13:21
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (nem ingatlanra irányuló)
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

M.
e.

Menny.

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-08 13:21
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (ingatlanra irányuló)
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás címe

50 db műfüves kispálya

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)

változó

2016-07-01

2017-06-30

2017-06-30

U.
f.

É
.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

1 270 000 000 Ft

1 270 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
50 db műfüves kispálya

Indoklás
A mai modern követelményeknek megfelelő műfüves, palánkkal, labdafogó hálóval körülvett és világítással
ellátott, 12x24 és 20x40 méter méretű futballpályák. Az ilyen pályák több funkciót is be tudnak tölteni. Egyrészt a
gyermekfoci céljaira használhatók kiválóan (Bozsik program, mindennapos iskolai testnevelés, spontán
szerveződő baráti társaságok), másrészt a településen és vonzáskörzetében élő, versenyrendszerben nem
induló, de futballozni szerető baráti, felnőtt társaságoknak, munkahelyi kollektíváknak nyújt remek lehetőséget.
Megjegyezzük, hogy az UEFA előírások szerint ez utóbbi méret felel meg az 5-6 éves gyermekek számára
ajánlott szabványnak. Egy pálya és teljes felszereltségének átlagos nettó költsége, Viacolor járdával és
világítással együtt kb. nettó 25,4 millió Ft, ami a pályamérettől, az egyes pályák felszereltségétől függően
változhat.

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

2016/17 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.

880 827 375 Ft

9 080 695 Ft

18 161 389 Ft

908 069 459 Ft

389 172 625
Ft

1 288 161 389 Ft

1 297 242 084 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-08 13:21
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - A sportfejlesztési programban megfogalmazott korosztályos válogatottakra vonatkozó alapadatok
Korosztály

U7 - Férfi

A korosztályos válogatott keret létszáma
(fő)
0

2016-09-08 13:21

Várható mérkőzések
száma
0

Edzőtábori napok
száma
0

Ebből a hazai edzőtábori napok
száma
0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Korosztály

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Összeg (Ft)

Ráfordítás/fő

2016/17 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)

2016/17 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)

2016/17 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

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-08 13:21
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Általános Képzés
2016/17 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

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

2016-09-08 13:21
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Szakképzés
2016/17 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

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

2016-09-08 13:21
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Versenyeztetés
2016/17 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

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

2016-09-08 13:21
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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)

18 161 389 Ft

Összesen

18 161 389 Ft

Maximum közrem. díj
18 161 389 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
9 080 695 Ft

Összesen
27 242 084 Ft
27 242 084 Ft

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

2016-09-08 13:21

Feladat leírása
- könyvvizsgálat, pénzügyi-számviteli tanácsadás - jogi szakértői feladatok ellátása - adószakértői feladatok
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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, 2016. 09. 08.

2016-09-08 13:21
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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, 2016. 09. 08.

2016-09-08 13:21
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:10:31
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:10:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:11:01
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:11:20
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-09-07 09:08:53
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:12:06
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:12:37
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:
2016-09-08 11:12:53
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:13:12
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:14:56
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: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:15:35
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:16:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:16:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:16:57

2016-09-08 13:21
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:17:14
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-08 11:17:31

Kelt: Budapest, 2016. 09. 08.

2016-09-08 13:21
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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%

2016-09-08 13:21
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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%
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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

880 827 375 Ft

9 080 695 Ft

18 161 389 Ft

908 069 459 Ft

389 172 625 Ft

1 288 161 389
Ft

1 297 242 084
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

880 827 375 Ft

9 080 695 Ft

18 161 389 Ft

908 069 459 Ft

389 172 625 Ft

1 288 161 389
Ft

1 297 242 084
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

880 827 375 Ft

9 080 695 Ft

18 161 389 Ft

908 069 459 Ft

389 172 625 Ft

1 288 161 389
Ft

1 297 242 084
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-09-08 13:21

Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
100 000 Ft

20 / 22

be/SFPHP01-00109/2016/EMMI
A kérelemhez tartozó mellékletek (44 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_1473325847.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2016-09-08 11:10:47) c93c7fda9cba8b474b23f298ce25e95017f2ed94977cddaeff77a347df1d7dbc
alairasicimpeldany_1461307185.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-22 08:39:45) c93c7fda9cba8b474b23f298ce25e95017f2ed94977cddaeff77a347df1d7dbc
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
kihasznaltsagbevetelilehetosegek_1473326251.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2016-09-08 11:17:31)
bc2f01d10c5dfc57bf98ad6ea6513f0ccb98a45ad29110ffda3c33e2935e96f5
kihasznaltsagbevetelilehetosegek_1461307553.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-22 08:45:53)
bc2f01d10c5dfc57bf98ad6ea6513f0ccb98a45ad29110ffda3c33e2935e96f5
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasforrasa_1473326198.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2016-09-08 11:16:38) 721e458ac47c9cb9051ebc9e574761ab1ca980b7eae524ff31acab77da8f113d
finanszirozasforrasa_1461307459.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-22 08:44:19)
721e458ac47c9cb9051ebc9e574761ab1ca980b7eae524ff31acab77da8f113d
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kihasznaltsagbevetelilehetosegek_1473326234.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2016-09-08 11:17:14)
bc2f01d10c5dfc57bf98ad6ea6513f0ccb98a45ad29110ffda3c33e2935e96f5
kihasznaltsagbevetelilehetosegek_1461307538.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-22 08:45:38)
bc2f01d10c5dfc57bf98ad6ea6513f0ccb98a45ad29110ffda3c33e2935e96f5
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
fenntartasikoltsegek_1473326217.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2016-09-08 11:16:57) f03957de5fe5c304be833c76a7b78889d71b2952a812a86271649fabe796447b
fenntartasikoltsegek_1461307513.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-22 08:45:13)
f03957de5fe5c304be833c76a7b78889d71b2952a812a86271649fabe796447b
Egyéb dokumentumok
1.nyilatkozatbencharakrol_2016os_1473232112.pdf (Hiánypótlás, 75 Kb, 2016-09-07 09:08:32)
81d367bb5f9fa46218ab938222561cca5778f1b69c21ef3ec324c8de6f135421
2.afa-nyilatkozat2016osziprogra_1473232127.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2016-09-07 09:08:47)
7cba3dfe7f052272c7108798c048243c5f5e4f640e216b4c4b91d0efccd394f3
3.nyilatkozatpalyaepitesekhelysz_1473232133.pdf (Hiánypótlás, 293 Kb, 2016-09-07 09:08:53)
49acc289caa6fc71e3c72956c429bc95e8ef78b8397d25fe8704952407c552dd
helyszinekkispalyak_2016osz_1461313835.xlsx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-22 10:30:35)
4df9c2271db27912d2d18f93c82112d6c0efe889e1fd95b9ed75e3a02f84da9f
beruhazasszuksegessegenekindoklas_1461313846.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-22 10:30:46)
e043ee1fe76a3705706f0cec102bedd59788d647fa16d5bd5a0678d7e5a4fe22
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_20160414_1473325831.pdf (Hiánypótlás, 587 Kb, 2016-09-08 11:10:31) 2f28527b2467be6d93e942c8b06666148cf05188bc0f03430d51c452c434f27b
kivonat_20160414_1461307161.pdf (Szerkesztés alatt, 587 Kb, 2016-04-22 08:39:21)
2f28527b2467be6d93e942c8b06666148cf05188bc0f03430d51c452c434f27b
(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij-palya2016osz_1473325880.pdf (Hiánypótlás, 76 Kb, 2016-09-08 11:11:20)
87f30a183b28a02d819a3edbe492679c6e0dcfa00c115a7e4f376919237c8e1e
igazgatasidij-palya2016osz_1461577441.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-25 11:44:01)
87f30a183b28a02d819a3edbe492679c6e0dcfa00c115a7e4f376919237c8e1e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesadatbazis_1473325861.docx (Hiánypótlás, 247 Kb, 2016-09-08 11:11:01)
4cbab2e089828bb8b526f8f3c86330c76a9023aca0a6d05cd7df510e3d263371
koztartozasmentesadatbazis_1461307205.docx (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2016-04-22 08:40:05)
4cbab2e089828bb8b526f8f3c86330c76a9023aca0a6d05cd7df510e3d263371
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1473326096.docx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2016-09-08 11:14:56) 17d80d83293bcc9b0af4adb7bd3c1b429525985f4d55a26a2bced42e13237ace
nemrelevans_1461307344.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-22 08:42:24) 17d80d83293bcc9b0af4adb7bd3c1b429525985f4d55a26a2bced42e13237ace
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
epiteshatosagiigazolasok_1473325992.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2016-09-08 11:13:12)
d96de28df8e97089f47b58b7d4e206ace49726c1b424ec2f51448a5041056649
epiteshatosagiigazolasok_1461315849.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-22 11:04:09)
d96de28df8e97089f47b58b7d4e206ace49726c1b424ec2f51448a5041056649
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
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ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
mlsz_onkormanyzat_sajat_tulajdon_eg_1473325957.doc (Hiánypótlás, 139 Kb, 2016-09-08 11:12:37)
6e0945552052f0d39a4a4801e1ff1c1fc0a2b916b838c02035e4de53478c20d2
mlsz_onkormanyzat_nem_sajat_tulajdo_1461307264.doc (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2016-04-22 08:41:04)
b0f504a6c7047eca127cf485696aa06339c55465497e8a843d785828af1c9d37
mlsz_onkormanyzat_sajat_tao_nem_saj_1461307269.doc (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2016-04-22 08:41:09)
eeaf78777dfdd0ed1fb89aa144e7c6ae63f88edddf6fd12c7ff46a62a4326082
mlsz_onkormanyzat_sajat_tao_sajat_t_1461307273.doc (Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2016-04-22 08:41:13)
94d8cbbddb72c58160bc0d3ad36f19ab87af72c786e340c3fa24b8e416b7ae88
mlsz_onkormanyzat_sajat_tulajdon_eg_1461307289.doc (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-22 08:41:29)
6e0945552052f0d39a4a4801e1ff1c1fc0a2b916b838c02035e4de53478c20d2
mlsz_sportszervezet_megallapodas_ne_1461307308.doc (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-22 08:41:48)
530f04c075a0541b972ab125742672e04f6208a93fea093f8d996d4ecf9d8768
mlsz_sportszervezet_megallapodas_sa_1461307313.doc (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-22 08:41:53)
1df8801c313f52874c7df3de54566422210fb5a07524d7fbf5e9c64c9c738214
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilapok_1473325973.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2016-09-08 11:12:53) 3fc0915d9d04b428b63087ccd1e0811cf598d73be581f15d6a02777194720cfe
tulajdonilapok_1461314107.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-22 10:35:07) 3fc0915d9d04b428b63087ccd1e0811cf598d73be581f15d6a02777194720cfe
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
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1473325926.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2016-09-08 11:12:06)
905ee8eb6a09e5668aeb4b8fa416ba01442516712685682b44354289139f88bc
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461315818.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-22 11:03:38)
905ee8eb6a09e5668aeb4b8fa416ba01442516712685682b44354289139f88bc
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
2016-17_koltsegvetes14x26_1473326131.pdf (Hiánypótlás, 140 Kb, 2016-09-08 11:15:31)
98ed72e7c9968193315311f0bca4548f9d1bb9f0966814c09327146908f61bcf
2016-17_koltsegvetes22x42_1473326135.pdf (Hiánypótlás, 140 Kb, 2016-09-08 11:15:35)
3807153ce63153e70118ae9d0c9d199ca13c25a2ca1de3bdbeb63acd9ac5eda4
2016-17_koltsegvetes14x26_1461307380.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2016-04-22 08:43:00)
98ed72e7c9968193315311f0bca4548f9d1bb9f0966814c09327146908f61bcf
2016-17_koltsegvetes22x42_1461307388.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2016-04-22 08:43:08)
3807153ce63153e70118ae9d0c9d199ca13c25a2ca1de3bdbeb63acd9ac5eda4
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras14x26meteresmufuve_1473326174.pdf (Hiánypótlás, 68 Kb, 2016-09-08 11:16:14)
8520561f63e3544a4fb15419015734bd57b2ebc0b940be7fc0191a7382d61053
muszakileiras22x42meteresmufuve_1473326181.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2016-09-08 11:16:21)
37099f8383e33c6864cd7d647d866fbd939882ab87701e429fe696ec2c85b73e
muszakileiras14x26meteresmufuve_1461307415.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2016-04-22 08:43:35)
8520561f63e3544a4fb15419015734bd57b2ebc0b940be7fc0191a7382d61053
muszakileiras22x42meteresmufuve_1461307433.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-22 08:43:53)
37099f8383e33c6864cd7d647d866fbd939882ab87701e429fe696ec2c85b73e
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