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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

KISE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Üzemeltetés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2429

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18159721-1-42

Bankszámlaszám

11714006-20422921-

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 Önkormányzati
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1101

Város

Budapest

Közterület neve

Gyakorló

Közterület jellege

út

Házszám

25

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1101

Város

Budapest

Közterület neve

Gyakorló

Közterület jellege

út

Házszám

25

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 364 42 35

Fax

Honlap

www.kise.hu

E-mail cím

97kise@gmail.com

E-mail cím

salkovicsg@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Salkovics Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 364 42 35
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Salkovics Gábor

E-mail cím

+36 70 364 42 35

salkovicsg@gmail.com

2019/20 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
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

Fejl.

KISE Sporttelep

Nagy f.p.

1106
Budapest
Gyakorló utca
25

39210/178

100*69

Egyéb

92

0 Ft

8

Igen

KISE Sporttelep

Kicsi f.p

1106
Budapest
Gyakorló utca
25

39210/178

60*50

Egyéb

80

0 Ft

10

Igen

KISE Sporttelep

Kicsi mf.p.

1106
Budapest
Gyakorló utca
25

39210/178

30*16

Egyéb

40

0 Ft

10

Igen

Keresztury Dezső Általános
Iskola

Egyéb

1106
Budapest
Keresztúri út
7-9

39210/10

20*40

Egyéb

80

0 Ft

10

Nem

Keresztury Dezső Általános
Iskola

Egyéb

1106
Budapest
Kerezstúri út
7-9

39210/10

18*9

Bérelt

28

4 300 Ft

5

Nem

Keresztury Dezső Általános
Iskola

Egyéb

1106
Budapest
Keresztúri út
7-9

39210/10

18*9

Bérelt

32

5 500 Ft

5

Nem

Keleti Károly Közgazdasági
Szakközépiskola

Egyéb

1106
Budapest
Gyakorló utca
23

39210/17

30*15

Bérelt

40

8 300 Ft

5

Nem

Merkapt Maratom TEAM SE

Nagy f.p.

1106
Budapest
Maglódi út
12/A

38270/3

105*68

Bérelt

20

17 000 Ft

7

Nem

Ikarus BSE

Nagy mf.p

1165
Budapest
Bátony utca
1-33

108864/2

105*68

Bérelt

20

20 000 Ft

1

Nem

Kocsis Sándor Sportközpont

Kicsi mf.p.

1105
Budapest
Ihász utca
24

41447

52*44

Egyéb

80

0 Ft

10

Igen

Kocsis Sándor Sportközpont

Nagy mf.p

1107
Budapest
Bihari út
23

108864

105*68

Bérelt

25

12 500 Ft

8

Nem

Kőbányai Janikovszky Éva

Kicsi mf.p.

1101
Budapest
Üllői út
118

38315/43

40*20

Egyéb

10

0 Ft

10

Nem

Szent László Általános Iskola

Kicsi mf.p.

1105
Budapest
Szent László tér
1

39055/8

40*20

Egyéb

80

0 Ft

10

Nem

Szent László Gimnázium

Edzőcs.

1102
Budapest
Kőrösi Csoma Sándor út
28-32

39182

40*25

Bérelt

40

5 000 Ft

2

Nem

Móra Ferenc

Egyéb

1144
Budapest
Újvárosi Park
2

39470/74

18*9

Bérelt

20

6 000 Ft

10

Nem

BVOP

Nagy f.p.

1108
Budapest
Sírkert utca
1

42513/1

105*68

Egyéb

60

0 Ft

8

Igen
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2017

2018

2019

Önkormányzati támogatás

14,8 MFt

14,8 MFt

16,8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

14,5 MFt

14,8 MFt

15,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

53 MFt

62 MFt

83 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

83,3 MFt

92,6 MFt

116 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

42 MFt

44 MFt

46 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,9 MFt

2,9 MFt

5,6 MFt

Anyagköltség

39 MFt

42 MFt

45 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

25 MFt

29 MFt

32 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,5 MFt

4,3 MFt

4,6 MFt

Összesen

112,4 MFt

122,2 MFt

133,2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 122 919 Ft

82 458 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 520 086 Ft

110 402 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

53 173 599 Ft

1 063 472 Ft

Általános képzés

1 269 036 Ft

25 381 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk 1997-ben alakult, az amatőr felnőtt csapat versenyeztetésén felül, kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozik. A KISE a TAO bevételeken kívül, a Kőbányai
Önkormányzat támogatásából, szülői hozzájárulásból és a baráti kör támogatásából, valamint az eligazolt játékosok után fizetendő átigazolási díjból működik. Rendelkezésünkre álló
létesítmények sporttevékenységünk végzésére: 2 db füves nagypálya egy 7000 m2 és egy 8000 m2 1 db füves félpálya 3000 m2 1 db 52*44m-es villanyvilágítással ellátott műfüves pálya 1 db
30*16m-es műfüves pálya 3 db 40m*20m-es műfüves pálya Bérleményeink: Élőfüves pálya: Merkapt Maraton TEAM SE, Műfüves pálya: Ikarus Sporttelep és a Bihari úti Kocsis Sándor
Sportközpont, Puskás Tivadar Szakközépiskola tornacsarnok, Szent László Gimnázium tornacsarnok, Keresztury Dezső általános iskola tornatermei, a Keleti Károly Közgazdasági Szakközép
Iskola tornaterme, zuglói Móra Ferenc Általános Iskola tornaterme. A kiszámítható TAO támogatás, a műfüves pálya megépítése és a folyamatos Önkormányzati támogatás megléte, olyan
lökést adott az egyesületünknek, hogy gyermekállományunk folyamatosan gyarapszik. A KISE mindennapi sporttevékenységét ma már két előfüves nagy pályán és egy élőfüves félpályán, egy
nagyobb műfüves és három kisebb méretű műfüves pályán, valamint egy bérelt füves és egy nagy műfüves pályán végzi. A téli időszakban a gyerekek felkészítését műfüves pályákon,
valamint tornatermekben biztosítjuk. A tél folyamán minden korosztályunk teremtornákon vesz részt. Egész évben a bajnoki mérkőzéseken, OTP Bank Bozsik Programon és a Grassroots
Programon felül saját és meghívásos tornákon biztosítjuk a versenyzési lehetőséget a fiatalok számára. A Bozsik Intézményi és rendezvények is a Gyakorló utcai sporttelepünkön kerülnek
megrendezésre. A felnőtt csapatunk jelenleg a BLSZ II. osztályban játszik. Az utánpótlás fiú szakág az MLSZ U19, U17, U15 és U14-es, valamint a BLSZ U14-es bajnokságban szerepel. A lány
szakágban egy U16-os lány csapattal veszünk részt az MLSZ bajnokságban. A futsal szakágban több korcsoporttal is - leány és fiú U11, U13, U15- indultunk, minden korosztályban jól
szerepeltünk. Rövidtávú célunkat mindegyik csapatunk teljesítette! A kitűzött cél az volt, hogy minden MLSZ bajnokságban induló csapatunk a bajnokság első harmadában végezzen.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2019/20-as évben több ingatlanberuházást is tervezünk. A 2004-ben az első Bozsik Program keretében megépült, az Ihász utca 24. szám alatt található műfüves pálya teljes műfű cseréje
2017. áprilisában megvalósult. Szeretnénk környezetrendezést végrehajtani, a pályát körülvevő kerítéselemek, labdafogó háló tartó oszlopok korróziógátlását, festését javítását elvégeznénk.
Az egyesület nagy létszámára való tekintettel igen magasak a bérleti költségeink, valamint több korosztályunk akár 3 pályán is kénytelen edzeni egy héten belül, mert nincs elegendő pályánk.
Az újonnan megépült BVOP pálya használatával csökkenni fognak a bérleti költségeink. Az ingatlant szeretnénk fejleszteni, az építkezések utáni állapotokat, mielőbb megszüntetni. Többek
között az elmaradt járdát és parkolót kiépíteni. Szükségünk van egy fúrt kútra, mert jelenleg a sporttelepen nincs csak vezetékes víz. A pálya öntözésére többlet vízre van szükség. Az
öltözőépület közműveit is be kell kötni, ez is feladatként jelentkezik. A Gyakorló utcai pályáinkat és a BVOP pályát éves szinten fel kell újítani. A Gyakorló utcai pályán olyan nagy
igénybevételnek vannak kitéve a gyep, hogy emiatt, a BVOP pálya korlátozott vízkapacitás miatt szorul felújításra. A pályák állagmegóvását a pályafelújítási programmal biztosítanánk. A
beruházásoknál az alábbi szempontokat figyelembe véve állítanánk fel a megvalósulás prioritását: 1, Pályafelújítások 2, Kútfúrás a BVOP pályára 3, Közművek terveztetése, bekötése, 4, BVOP
parkoló kialakítása, 5, BVOP pályán járda az épület körül 6, Festési munkálatok

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A Sportfejlesztési Programunkat 1-1,5 év alatt szeretnék befejezni. A projekt-tevékenység ütemterve: I. ütem: KISE Gyakorló utcai Sporttelep és BVOP Sírkert utcai pályáinak felújítása:
homokszórás, simító boronálás, lyuggatás, gyepszellőztetés, felülvetés célgéppel, talajlazítás, kézi munkák, gyepregeneráció, gyeptrágyázás 1.Pálya felújítások (2019 július, két-négy hét)
szelektív gyomirtás, növényvédelem, valamint az időszaknak megfelelő gyeptrágya kijuttatása II. ütem: Kútfúrás a BVOP pályára, engedélyeztetés után: vízakna kialakítása, kútgyűrűk
elhelyezése, kútfúrás 2019 augusztus(két hét) III.ütem: Közművek terveztetése, bekötése, 2019 július (1 hónap) IV. ütem: BVOP parkoló kialakítása, 2020 február (1 hónap) V. ütem: BVOP
pályán járda az épület körül 2020 március (3 hét) VI. ütem: Festési munkálatok 2020 március vége ( 1 hónap)

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik az MLSZ stratégiai programjához. A 2019/20-as évadban is folytatjuk a 2018/19 pályázatunkban megfogalmazott célok elérése érdekében tett
munkát, melyet az alábbiakban mutatunk be: - A társadalom minél szélesebb rétegeinek aktivizálása, tömegbázis létrehozása, gyerekfoci iskolában és iskolán kívül. Már tizenötödik éve
szervezzük és bonyolítjuk az Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai ovi részt vesz. Tavasszal a kerületi óvodákban tartunk felméréseket, kihelyezett foglalkozásokat, minden kerületi és
földrajzilag közel eső óvodában. A kihelyezett tanfolyamokból edzőink kiválasztják a labdarúgás sportágra affinitást mutató gyerekeket, akiket a Bozsik Programon keresztül bekapcsolják a
magyar futball vérkeringésébe. - Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, fiatal játékosok perspektívájának biztosítása Egyesületünket nem a bajnoki címek,
kupagyőzelmek, hanem a kinevelt és magasabb osztályban bemutatkozott játékosok száma és felkészültsége minősíti. Megalakulásunk óta több mint 180 játékosunkat igazolták el az első
osztályú csapatok. A KISE eljutott arra a szintre, hogy óvodás kortól a felnőtt korúig bezárólag minden korosztályban rendelkezik játékossal, kiegészítve a lány szakággal. Miután összeért az
egyesület utánpótlása a felnőtt csapat korosztállyal, lehetőség nyílik rá, hogy rövid időn belül a felnőtt csapat keretét kizárólag saját nevelésű játékosaink alkossák. Jelenleg az MTK Regionális
Utánpótlás Központjához tartozunk, a Sándor Károly Akadémiával van szorosabb együttműködésünk, oda irányítjuk a legtehetségesebb labdarúgóinkat. - Sportelhagyók számának
csökkentése: kockázatok, eszközök Az egyesület számára nagyon fontos feladat az ifjúsági korosztály megtartása, ami évről évre nagy próbatételnek bizonyul. Olyan tárgyi feltételeket kell
teremteni a játékosoknak, ami hosszútávra vonzóvá teszi számukra a klubot. A felnőtt csapatunkban csak fiatal játékosokat szerepeltetünk, így könnyebb a beilleszkednie oda az ifi
csapatunkból kiöregedőknek. Kőbányai egyesület lévén sok olyan játékossal foglalkozunk, akik lakótelepen szocializálódtak, rossz anyagi körülmények között, ezáltal legtöbben anyagi okokra
hivatkozva hagyják abba a futballt. Megfelelő feltételeket biztosítva könnyebben tudnánk megtartani játékosainkat.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A legfontosabbnak tarjuk a labdarúgás megszerettetését és vonzóvá tételét a gyerekek, szülők számára. Feladatunk a klub, iskola, család háromszög fontosságának hangsúlyozása, a klubhoz
való kötődés erősítése. A cél, hogy ne csak sok játékossal rendelkezzen a klub, hanem ezzel párhuzamosan minél több kiemelten képzett, elit akadémiák számára vonzó játékosokat neveljen
ki. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudjuk a fiatalokat és felnőtteket megismertetni az egészséges életmód
mikéntjeivel. Feladatunk hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kapjon, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javuljon. Gazdasági hatásokat
tekintve a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami bevételek is látványosan emelkednek, hiszen még EKHO szerinti juttatások esetében is a
nettó juttatáson felül kb. 40% adó és járulékfizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érintenek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület, Kőbánya
lakosságának fontos szórakoztatási forrása lehet, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód társadalmilag szélesebb
elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá, sportszervezetünk a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Egyik alapvető célunk még több iskola
és óvoda toborzási és előkészítő programokba való bevonása, ezzel is növelve az esélyét, hogy az új kiválasztási módszereinkkel több jobb adottságú gyermek leigazolására legyen
lehetőségünk. Sportolóinknak biztosított karrierprogramra megoldás lehet jó kapcsolatok kialakítása azon sportszervezetekkel akiknél egy-egy kimagasló teljesítményű játékos akár profi
szerződést is kaphat a megfelelő életkor elérése után. A program előnye még, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott csapatainknak is minőségi körülményeket tudunk biztosítani,
valamint, hogy az éveken át alulfizetett sportszakembereink számára egy versenyképest fizetést tudunk biztosítani a továbbképzéseik finanszírozása mellett. A magasabban képzett edzők,
minőségileg jobb színvonalon tudják ellátni feladataikat, ezáltal még több játékost tudunk adni az akadémiákkal rendelkező kluboknak. Magasabb színvonalú edzésmunkával, magasabb
osztályban tudunk szerepelni.

2019-11-19 16:15
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Személyi jellegű ráfordítások
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2019-11-19 16:15

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 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

Benchmark

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

nincs

db

1

1 904 700
Ft

1 904 700 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírógép

nincs

db

2

209 990 Ft

419 980 Ft

Pályakarbantartó gép

utánfutó

nincs

db

1

163 700 Ft

163 700 Ft

Berendezési eszköz

szárítógép

500 000 Ft

db

2

317 999 Ft

635 998 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

500 000 Ft

db

2

359 898 Ft

719 796 Ft

Pályakarbantartó gép

szivattyú

nincs

db

1

311 023 Ft

311 023 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy

100 000 Ft

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

masszázságy

45 000 Ft

db

2

45 000 Ft

90 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

orvosi táska

nincs

db

2

25 000 Ft

50 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

150 000 Ft

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalzó kocsi

nincs

db

1

350 000 Ft

350 000 Ft

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

nincs

db

1

381 000 Ft

381 000 Ft

Pályakarbantartó gép

homokszóró

nincs

db

1

490 000 Ft

490 000 Ft
5 766 197 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal

Elkészült a BVOP, Maglódi úti pályája, ahol a 800 m2-es gyepfelületen végeznénk munkálatokat az új fűgyűjtős fűnyírógéppel. A meglévő
gépparkunkat nem tudjunk hetente három alkalommal átszállítani a Gyakorló utcai pályánkról a Maglódi úti pályánkra, valamint az öt éve vásárolt
fűnyírónk rendszeresen meghibásodik, ami szintén indokolja egy új korszerű fűnyíró vásárlását.

fűnyírógép

A füves pályáinkon - Gyakorló utcai KISE pályán és a Sírkert utcai BVOP pályán - az oldalvonalak mentém és a sarkokban a fűgyűjtős fűnyíró gépek
nem tudnak tökéletesen dolgozni ezért szükséges létesítményenként egy kézi fűnyíró vásárlása.

utánfutó

A gyepfelület folyamatos karbantartása miatt szükséges olyan munkálatokat végezni ami indokolttá teszi egy utánfutó alkalmazását. Gyeptéglák,
műtrágyák, homok, fűmag, termőföld szállítását végeznénk az utánfutóval.

szárítógép

BVOP pályán elkészült a kiszolgáló épület, ahol a mosókonyha felszerelését szolgálná a szárítógépek. A kimosott szereléseket nem tudjunk a
hagyományos módon szárítani ezért indokolt a szárítógépek alkalmazása.

mosógép

BVOP pályán elkészült a kiszolgáló épület, ahol a mosókonyha felszerelését szolgálnák a mosógépek. Hetente 18-20 csapatunk játszik bajnoki
mérkőzéseket, vesz részt valamilyen tornán. A rengeteg szerelés tisztán tartása miatt vásárolnánk meg a gépeket.

szivattyú

BVOP pályán nem készült fúrt kút, ezért jelenleg vezetékes vízhálózatról történik a locsolás. Vízkapacitásban nem tudja kiszolgálni az
öntözőberendezést a vezetékes víz, valamint rendkívül költséges megoldás hosszútávon vezetékes vízről üzemeltetni az öntözést, ezek is indokolják
a kút fúrását.

hordágy

BVOP pálya hitelesítését követően rendszeresen bajnoki mérkőzéseket játszanak itt csapataink, ezért indokolt egy hordágy beszerzése.

masszázságy

A hazai öltözők felszerelése miatt vásárolnánk egy masszázságyat.

orvosi táska

BVOP pálya hitelesítését követően rendszeresen bajnoki mérkőzéseket játszanak itt csapataink, ezért indokolt egy orvosi táska beszerzése.

nyomtató

A bajnoki mérkőzéseken a játékvezetőknek ki kell nyomtatni a jegyzőkönyvet, ezért az új pályánkra indokolt egy nyomtató vásárlása.

pályavonalzó kocsi

Jelenleg 18 000 m2-es gyepfelületet kell heti rendszerességgel vonalazni, ez indokolja a pályavonalazó kocsi vásárlását.

eredményjelző (nem beépített)

Az elkészült új BVOP pályán használnánk az eredményjelzőt, mert itt elsősorban nagypályás bajnoki mérkőzések játszanának csapataink.

homokszóró

A gyepfelületek rendszerese homokolását nem kéne külsős cégekre bízni, magunk is elvégezhetnénk ezt a szaktudást nem igénylő munkafázist.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

2019-11-19 16:15

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma
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2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
3 999 232 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
41 229 Ft

Közreműködői díj
82 458 Ft

Teljes támogatás (Ft)
4 122 919 Ft

Önrész (Ft)
1 766 965 Ft

Elszámolandó összeg
5 848 655 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
5 889 884 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve

Egészségügyi eszközök

Defibrillátor

Nanoomtech HearPlus AED

Egyéb

2016

Teljesítménymérés
gépműszerpark

Fotocella

WSTS-3000/3 3 pár infrakapuval

Egyéb

2017

2019-11-19 16:15
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 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)

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya felújítása

2019-07-01

2019-07-31

2019-08-19

5 134 610 Ft

Pályafelújítás

élőfüves kispálya felújítása

2019-07-01

2019-07-31

2019-08-19

2 129 790 Ft

Biztonsági
beruházás

kerítés építés/felújítás/bővítés

2020-03-16

2020-04-16

2020-04-20

182 910 Ft

Biztonsági
beruházás

kerítés építés/felújítás/bővítés

2020-03-30

2020-04-20

2020-04-21

272 924 Ft

7 720 234 Ft

2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Érintett ingatlan

Indoklás

élőfüves nagypálya felújítása

KISE Sporttelep

KISE sporttelep nagy élőfüves pályájának teljes körű felújítása. A KISE Gyakorló utcai Sporttelepén 18-20
csapat edz és játszik, ami rendkívüli igénybevételt jelent a gyepfelületnek. A talaj folyamatosan tömörödik, a
frekventált helyeken a gyep kikopik. Ez indokolja a teljes gyepfelület az időszakos felújítását, valamint a kikopott
területek gyeptéglázását.

élőfüves kispálya felújítása

KISE Sporttelep

KISE sporttelep kis élőfüves pályájának teljes körű felújítása A KISE Gyakorló utcai Sporttelepén 18-20 csapat
edz és játszik, ami rendkívüli igénybevételt jelent a gyepfelületnek. A talaj folyamatosan tömörödik, a frekventált
helyeken a gyep kikopik. Ez indokolja a teljes gyepfelület az időszakos felújítását, valamint a kikopott területek
gyeptéglázását.

kerítés építés/felújítás/bővítés

KISE Sporttelep

Ihász utca 24 alatti műfüves pályát körülvevő kerítés korróziógátlása, alapozó festése, fedő festése.

kerítés építés/felújítás/bővítés

KISE Sporttelep

A Gyakorló utcai pályát körülvevő labdafogó hálót tartó oszlopok javítása, hegesztése, korroziógátlása,
fedőfestése időszerűvé vált. Az alapanyagokat kell megvásároljuk, mert a karbantartóink rendelkeznek a
felújításhoz szükséges szakirányú végzettséggel.

2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p.

1108
Budapest
Sírkert utca
1

42513/1

Pályaméret

105x68

Egyéb

Pályafelújítás

élőfüves kispálya
felújítása

Kicsi f.p

1106
Budapest
Gyakorló utca
25

39210/178

Pályaméret

60x50

Egyéb

Biztonsági
beruházás

kerítés
építés/felújítás/bővítés

Egyéb

1105
Budapest
Ihász utca
24

41447

Nem
releváns

180 m2

Egyéb

Biztonsági
beruházás

kerítés
építés/felújítás/bővítés

Egyéb

1106
Budapest
Gyakorló utca
25

39210/178

Nem
releváns

300 m2

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2019/20 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

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

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

5 354 483 Ft

55 201 Ft

110 402 Ft

5 520 086 Ft

2 365 751 Ft

7 830 636 Ft

7 885 837 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2019-11-19 16:15
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

0

0 Ft

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 Ft

2019/20 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2019/20 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Anyagköltség

0 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

0 Ft

Karbantartási költségek

0 Ft

Bérleti díjak

0 Ft

Adminisztrációs költségek

0 Ft

Összesen

0 Ft

Alulírott Salkovics Gábor, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz
igénybe.

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2019-11-19 16:15

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

u7_csapat_1

5

Aktív

U7

u7_csapat_2

5

Aktív

U9

u9_csapat_1

5

Aktív

U9

u9_csapat_2

5

Aktív

U11

u11_csapat_1

8

Aktív

U11

u11_csapat_2

8

Aktív

U13

u13_csapat_1

10

Aktív

U13

u13_csapat_2

10

Aktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

U7_3

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U7

U7_4

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U7

U7_5

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U7

U7_6

5

U9

U9_3

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U9

U9_4

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U9

U9_5

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U9

U9_6

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U9

U9_7

5

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U9

U9_8

5

U11

U11_3

8

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U11

U11_4

8

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U11

U11_5

8

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

U11

U11_6

8

Aktív

U11

U11_7

8

Aktív

U13

U13_3

11

Aktív

Aktív

A 2018/2019-es szezonban is versenyzett

Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés

Mennyiség

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

3

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad)

1

2019-11-19 16:15
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be/SFP-30150/2019/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U15

KISE U15

25

Országos II. 1.

Országos II. 1.

Aktív

U14

KISE U14

20

Országos II. 1.

Országos II. 1.

Aktív

U19

KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET U19

17

Országos III. 1.

Országos III. 1.

Aktív

U17

KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET U17

18

Országos III. 1.

Országos III. 1.

Aktív

U14

KISE U14

18

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

2019/20 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2019-11-19 16:15

Csapat neve

Létszám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve
KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SE U16

Létszám
15

Csapat szintje 18/19
Országos bajnokság

Csapat szintje 19/20
Országos bajnokság

Megjegyzés

Státusz

2019/2020-s évben nem indul

Aktív

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U19

Kőbányai Ifjúsági SE U19

17

Országos bajnokság

Aktív

U15

Kőbányai Ifjúsági SE U15

14

Megyei bajnokság

Aktív

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2019-11-19 16:15

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U17

KISE U17

10

Megyei bajnokság

Megyei bajnokság

Aktív

U15

KISE U15

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U13

KISE I. U13

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U13

KISE II. U13

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Inaktív

U13

KISE III. U13

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Inaktív

U13

KISE IV. U13

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Inaktív

U11

KISE II. U11

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Aktív

U11

KISE I. U11

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Inaktív

U11

KISE III. U11

8

Megyei tornasorozat

Megyei tornasorozat

Inaktív

2019/20-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U20

Csapat neve
KISE_U19

Létszám
12

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Megyei tornasorozat

Státusz
Aktív

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2019-11-19 16:15

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

U15

Csapat
neve

Létszá
m

KISE U15

10

Csapat szintje
18/19

Csapat szintje
19/20

Megyei bajnokság

Megyei bajnokság

Megjegyzés

Státusz

A Budapesti és Pest megyei idén nem indul ilyen korosztályban versenyzési
lehetőséget

Aktív

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 19/20

U17

KISE U17

8

Megyei bajnokság

U13

KISE U13

8

Megyei torna

Megjegyzés

Státusz
Aktív

A fiúk között indul a csapat

Aktív

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály
U19

Csapat neve
KISE U19

2019-11-19 16:15

Létszám
10

Csapat szintje 19/20
Megyei torna

Megjegyzés
Felnőttek között indultunk

Státusz
Aktív
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz

(UP) kapu 7x2 méter

300 000 Ft

db

2

300 000
Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 5x2 méter

195 000 Ft

db

4

195 000
Ft

780 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapu 3x2 méter

155 000 Ft

db

4

155 000
Ft

620 000 Ft

Sporteszköz

(UP) labdatartó kocsi

120 000 Ft

db

4

120 000
Ft

480 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kompresszor

40 000 Ft

db

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 7x2 méter

60 000 Ft

db

4

60 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 5x2 méter

28 000 Ft

db

4

28 000 Ft

112 000 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 3x2 méter

26 000 Ft

db

4

26 000 Ft

104 000 Ft

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

50

10 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

(UP) gát

6 500 Ft

db

12

5 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

(UP) Bosu® Balance Tréner pro - instabil tréner EREDETI

66 900 Ft

db

5

66 900 Ft

334 500 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző póló

9 000 Ft

db

50

3 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

50

3 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edzőmelegítő

13 000 Ft

db

50

12 950 Ft

647 500 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérkőzés mez

10 000 Ft

db

72

9 500 Ft

684 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) utazómelegítő

17 000 Ft

db

50

15 000 Ft

750 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusmez

10 000 Ft

db

18

10 000 Ft

180 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Létesítmény
székhelye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Keresztury Dezső Általános
Iskola

Terem

Budapest

8 000 Ft

20

5

800 000 Ft

Keleti Károly

Terem

Budapest

10 000 Ft

30

5

1 500 000 Ft

Ikarus BSE

Nagypálya
világítással

Budapest

21 000 Ft

7

2

294 000 Ft

Móra Ferenc Általános Iskola

Terem

Budapest

10 000 Ft

10

9

900 000 Ft

Puskás Tivadar Szakközép
Iskola

Terem

Budapest

10 000 Ft

10

4

400 000 Ft

2019/20 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Keresztury
Dezső Általános
Iskola

A bázis iskolánk tornatermeiben már 1997 óta bérlők vagyunk. Döntően az OTP Bank Bozsik Programban, valamint az UEFA Grassroots Programban szereplő
gyermekek részére biztosít felkészülési lehetőséget a téli időszak folyamán. A szülőknek könnyebbség, hogy gyermeküket nem kell másik helyszínre vinni.

Keleti Károly

Közvetlen szomszédságunkban lévő iskolának köszönhetően a szülőknek nem kell messze szállítani gyermekeiket.Döntően az OTP Bank Bozsik Programban, valamint
az UEFA Grassroots Programban szereplő gyermekek részére biztosít felkészülési lehetőséget a téli időszak folyamán.

Ikarus BSE

Bérlését indokolja, hogy az U14-U19-es csapataink a téli felkészülés során is tudjanak nagy pályás körülmények között edzőmérkőzéseket és bajnoki mérkőzéseket
játszani. Sajnálatos módon, csak korlátozott számban van lehetőségünk a Sportpálya bérlésére, mivel nem egyedüli bérlői vagyunk a pályának.

Móra Ferenc
Általános Iskola

Kihelyezett fiú és leány csoportjainak tartunk edzéseket, foglalkozást az iskolában.

Puskás Tivadar
Szakközép
Iskola

Az alsóbb korcsoportok futsal hazai bajnoki fordulók rendezésénél és saját teremtornák rendezésénél szükséges egy ilyen méretű terem bérlése.

2019-11-19 16:15
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2019/20 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

672

Normál

160

12

240 000 Ft

50 400 Ft

3 484 800 Ft

Edző

KPTANA1501-718

EKHO

160

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

Edző

3432

Normál

160

12

200 000 Ft

42 000 Ft

2 904 000 Ft

Edző

KPTANC1609-02414

Normál

160

12

200 000 Ft

42 000 Ft

2 904 000 Ft

Edző

TANC1436-01421

EKHO

160

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Edző

KPTANC1715-02951

EKHO

160

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Edző

KPTANC1716-02961

Normál

160

12

200 000 Ft

42 000 Ft

2 904 000 Ft

Edző

KPTANC1710-02841

Normál

160

12

200 000 Ft

42 000 Ft

2 904 000 Ft

Edző

Hanga Norbert

EKHO

160

12

140 000 Ft

27 300 Ft

2 007 600 Ft

Edző

Kövér Gábor

EKHO

160

12

140 000 Ft

27 300 Ft

2 007 600 Ft

Edző

Nagy Gábor

EKHO

160

12

90 000 Ft

17 550 Ft

1 290 600 Ft

Edző

Nagy Réka

Normál

160

12

150 000 Ft

31 500 Ft

2 178 000 Ft

Egyéb

Moskovicz Ágnes

EKHO

160

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Egyéb

Schuberth Andrea

EKHO

160

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Egyéb

Németh György

Normál

160

12

100 000 Ft

21 000 Ft

1 452 000 Ft

Egyéb

Zsák Mihály

EKHO

160

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

Egyéb

Szász Edina

EKHO

160

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

Egyéb

Rőhberg Zsanett

Normál

160

12

150 000 Ft

31 500 Ft

2 178 000 Ft

Egyéb

Rajki Márk

EKHO

160

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

Egyéb

Salkovics Zsófia Judit

EKHO

160

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

Egyéb

Murányi Zsolt

Normál

160

12

150 000 Ft

31 500 Ft

2 178 000 Ft

2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Moskovicz Ágnes

Egyesületünk egyre több gyereket foglalkoztat, az MLSZ bajnokságban induló 6 csapatunk mellett számos csapatunk indul az OTP Bank Bozsik
Programban, ami megsokszorozta a szövetségi munkát. Többek között a mérkőzések előtti, alatti és utáni ügyintézés, az elektronikus jegyzőkönyvek
felvitele, az igazolások, sportorvosi igazolások ellenőrzése a feladata, ezzel is szeretnénk csökkenteni az edzők feladatait, akik így maximálisan
csapatukra, edzésekre és a játékra tudnak koncentrálni.

Schuberth Andrea

A megnövekedett létszám következtében, a pálya és az öltözők, valamint a vizesblokkok használtsága fokozódott, ami indokolttá teszi egy állandó
takarítónő alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy a klub sportolóit és az ide érkező játékosokat, hozzátartozókat is tiszta öltözők és vizesblokkok
fogadják az egymást követő edzések, hétvégi bajnoki mérkőzések során. Feladatai közé tartozik: az öltözők, vizesblokkok, iroda takarítása.

Németh György

Szükségességüket indokolja, hogy a fiatal labdarúgókat, csapatokat kifogástalan gyepfelület fogadja edzésen és a mérkőzésen egyaránt.
Pályamunkásaink feladati közé tartozik a labdarúgó pálya karbantartása, előkészítése edzésre, mérkőzésre, műfüves pályák letakarítása. A KISE
Sporttelep és az újonnan átadásra kerülő BVOP pálya pályafelületeinek gondozását és a sporttelepek karbantartását egy ember nem képes
megoldani, ezért szükséges 3 pályamunkás alkalmazása.

Zsák Mihály

Szükségességüket indokolja, hogy a fiatal labdarúgókat, csapatokat kifogástalan gyepfelület fogadja edzésen és a mérkőzésen egyaránt.
Pályamunkásaink feladati közé tartozik a labdarúgó pálya karbantartása, előkészítése edzésre, mérkőzésre, műfüves pályák letakarítása. A KISE
Sporttelep és az újonnan átadásra kerülő BVOP pálya pályafelületeinek gondozását és a sporttelepek karbantartását egy ember nem képes
megoldani, ezért szükséges 3 pályamunkás alkalmazása.

Szász Edina

Az egyesület mára olyan sok csapatot indít a Bozsik Programokban, az MLSZ vagy BLSZ bajnokságban, hogy szükséges egy technikai vezető
alkalmazása, aki koordinálja a bajnoki, kupa, torna és edzőmérkőzéseket. Elvégzi azok lekötését, a szövetség felé megteszi a szükséges
lejelentéseket és felügyeli az intéző munkáját.

Rőhberg Zsanett

Felvételét indokolta, hogy a bajnokságban és a tornákon induló gyerekek mindig jó állapotban legyenek (apróbb sérülések ellátása, tape
felhelyezése). Az esetleges sérülések megfelelő módon és időben legyenek kezelve. Komoly sérülés esetén gyorsítsuk a rehabilitációt, így a gyermek
hamarabb tud visszatérni a pályára.

Rajki Márk

Szükségességüket indokolja, hogy a fiatal labdarúgókat, csapatokat kifogástalan gyepfelület fogadja edzésen és a mérkőzésen egyaránt.
Pályamunkásaink feladati közé tartozik a labdarúgó pálya karbantartása, előkészítése edzésre, mérkőzésre, műfüves pályák letakarítása. A KISE
Sporttelep és az újonnan átadásra kerülő BVOP pálya pályafelületeinek gondozását és a sporttelepek karbantartását egy ember nem képes
megoldani, ezért szükséges 3 pályamunkás alkalmazása.

Salkovics Zsófia Judit

Az egyesület mára olyan sok csapatot indít a Bozsik Programokban, az MLSZ vagy BLSZ bajnokságban, hogy több szertáros alkalmazása szükséges,
aki a hétvégi bajnoki mérkőzésekre, kupákra, tornákra és edzőmérkőzésekre a szereléseket összekészíti, visszaszedi azokat, kimossa, rendben
tartja, több helyszínen. (Gyakorló utcai sporttelep)

Murányi Zsolt

Az egyesület mára olyan sok csapatot indít a Bozsik Programokban, az MLSZ vagy BLSZ bajnokságban, hogy több szertáros alkalmazása szükséges,
aki a hétvégi bajnoki mérkőzésekre, kupákra, tornákra és edzőmérkőzésekre a szereléseket összekészíti, visszaszedi azokat, kimossa, rendben
tartja, több helyszínen. (BVOP pálya)

2019-11-19 16:15
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2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

672

UEFA A

U17

8

18

KPTANA1501-718

UEFA A

U14

8

21

3432

UEFA B

U15

8

17

KPTANC1609-02414

UEFA B

U17

8

17

TANC1436-01421

Kapusedző

U19

6

20

672

UEFA A

U11

8

18

KPTANC1715-02951

MLSZ Grassroots C

U9

7

13

KPTANC1716-02961

MLSZ Grassroots C

U8

8

17

KPTANC1710-02841

MLSZ Grassroots C

U7

7

14

Hanga Norbert

MLSZ Grassroots C

U8

6

15

Kövér Gábor

MLSZ Grassroots C

U9

7

12

Nagy Gábor

MLSZ D

U7

4

10

Nagy Réka

Erőnléti edző

U17

6

21

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 432 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 304 569 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 894 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 976 200 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

43 879 800 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

57 486 569 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
51 578 391 Ft

2019-11-19 16:15

Ell. szerv. fiz. díj
531 736 Ft

Közreműködői díj
1 063 472 Ft

Teljes támogatás (Ft)
53 173 599 Ft

Önrész (Ft)
5 908 178 Ft

Elszámolandó összeg
58 550 041 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
59 081 777 Ft
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Általános Képzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése
Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint

Képzésben résztvevők száma (fő)
5

Oktatás várható költségei (Ft)
2 500 000 Ft
2 500 000 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.
Közvetlen támogatás
1 230 964 Ft

2019-11-19 16:15

Ell. szerv. fiz. díj
12 690 Ft

Közreműködői díj
25 381 Ft

Teljes támogatás (Ft)
1 269 036 Ft

Önrész (Ft)
1 269 036 Ft

Elszámolandó összeg
2 525 381 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
2 538 071 Ft
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Szakképzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2019-11-19 16:15

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

82 458 Ft

82 458 Ft

41 229 Ft

123 687 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

110 402 Ft

110 402 Ft

55 201 Ft

165 603 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 063 472 Ft

1 063 472 Ft

531 736 Ft

1 595 208 Ft

Általános képzés

25 381 Ft

25 381 Ft

12 690 Ft

38 071 Ft

Összesen

1 281 713 Ft

1 922 569 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat.

Utánpótlás-nevelé
s

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat.

Általános képzés

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat.

2019-11-19 16:15
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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, 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: Budapest, 2019. 11. 19.

2019-11-19 16:15

22 / 34

be/SFP-30150/2019/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Salkovics Gábor (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 ingatlannyilvántartásba 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 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 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: Budapest, 2019. 11. 19.

2019-11-19 16:15
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Salkovics Gábor, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET
☐ 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 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: Önkormányzati

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 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 (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a
támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú
ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos
sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori
szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos
összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.5]
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4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
Alulírott Salkovics Gábor, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható.
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak:
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,
látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi
jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §
40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti
jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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, 2019. 11. 19.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével

összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és

szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet
kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
4 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
5 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a
külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
6 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
7 Lásd a 3. pont szerint!
8 Lásd 5. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
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:
2019-04-25 12:03:14
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:
2019-04-25 12:00:58
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:
2019-04-11 13:50:22
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-11-18 21:38:20
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-09-03 11:01:51

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2019-09-03 11:05:30
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 25
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 14:35:18
Feltöltés / Megtekintés

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-09-03 11:06:06
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 24
Utolsó feltöltés:
2019-09-03 11:17:34
Feltöltés / Megtekintés

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: 6
Utolsó feltöltés:
2019-09-03 12:16:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-09-03 12:18:09
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: 3
Utolsó feltöltés:
2019-11-18 21:37:33
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-11-18 21:37:18
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-09-03 12:20:51
Feltöltés / Megtekintés

2019-11-19 16:15

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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Fájlok száma: 21
Utolsó feltöltés:
2019-11-18 21:36:14
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-11-18 21:30:29
Feltöltés / Megtekintés

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-11-18 21:30:07
Feltöltés / Megtekintés

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-11-18 21:29:20

Kelt: Budapest, 2019. 11. 19.

2019-11-19 16:15

29 / 34

be/SFP-30150/2019/MLSZ
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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

20

24

20%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

13

16

23%

Edzőtáborok száma

db

6

8

33%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

12

15

25%

U18

fő

7

11

57%

U17

fő

11

17

55%

U16

fő

17

25

47%

U15

fő

25

30

20%

U14

fő

18

22

22%

U13-U10

fő

109

135

24%

U9 és alatta

fő

75

95

27%

Egyéb indikátorok
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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

9 353 715 Ft

96 430 Ft

192 860 Ft

9 643 005 Ft

4 132 716 Ft

13 679 291 Ft

13 775 721 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 999 232 Ft

41 229 Ft

82 458 Ft

4 122 919 Ft

1 766 965 Ft

5 848 655 Ft

5 889 884 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 354 483 Ft

55 201 Ft

110 402 Ft

5 520 086 Ft

2 365 751 Ft

7 830 636 Ft

7 885 837 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

51 578 391 Ft

531 736 Ft

1 063 472 Ft

53 173 599 Ft

5 908 178 Ft

58 550 041 Ft

59 081 777 Ft

Képzés

1 230 964 Ft

12 690 Ft

25 381 Ft

1 269 036 Ft

1 269 036 Ft

2 525 381 Ft

2 538 071 Ft

- ebből általános képzés

1 230 964 Ft

12 690 Ft

25 381 Ft

1 269 036 Ft

1 269 036 Ft

2 525 381 Ft

2 538 071 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

62 163 070 Ft

640 856 Ft

1 281 713 Ft

64 085 640 Ft

11 309 930 Ft

74 754 713 Ft

75 395 569 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (118 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)
alairasi_cimpeldany_1556186458.pdf (Szerkesztés alatt, 594 Kb, 2019-04-25 12:00:58) f1233952ccb81ae311fd3f369b6842131c1e5f9539c1ce3d91632b133aff0943
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
finanszirozasi_tervezet_1556454947.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2019-04-28 14:35:47) e3b133224e9e0bd883ac3adc014e56f66e6d004b28f1f046bb853fce610ab4d1
finanszirozasi_tervezet_1574109438.pdf (Kér. kieg. szerk., 62 Kb, 2019-11-18 21:37:18) e3b133224e9e0bd883ac3adc014e56f66e6d004b28f1f046bb853fce610ab4d1
finanszirozasi_tervezet_1567506008.pdf (Kér. kieg. szerk., 62 Kb, 2019-09-03 12:20:08) e3b133224e9e0bd883ac3adc014e56f66e6d004b28f1f046bb853fce610ab4d1
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
0_1556451940.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2019-04-28 13:45:40) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
0_1567506051.pdf (Kér. kieg. szerk., 182 Kb, 2019-09-03 12:20:51) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
Egyéb dokumentumok
3x2-es_gurithato_alu_kapu_1556447823.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2019-04-28 12:37:03) cab63fbb44eb1ab4c50b2bb108f05a5842f05a3544394293a26cb28731cc8b1a
3x2-es_kapuhalo_1556447827.pdf (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2019-04-28 12:37:07) a404aad30c9a895f6b2d66abc7d870d526447fea60d7dbe2eeebc1d4f52ef0ef
5x2-es_gurithato_alu_kapu_1556447831.pdf (Szerkesztés alatt, 682 Kb, 2019-04-28 12:37:11) 24d418a6db8581adb3dae60f6d9fad3281fa76ce0de0dd27ec2976dc5d4d3f38
5x2-es_kapuhalo_1556447836.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2019-04-28 12:37:16) 50e0969b5f8a70a93bb45c7fd816a272a1899e6ddb2214ce1bbd7f3de5601784
7x2-es_hordozhato_alu_kapu_1556447839.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2019-04-28 12:37:19) a250906cea000abc7ece500606624ff09c14fbfb1c66f2febf037094f17f34a0
7x2-es_kapuhalo_1556447844.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2019-04-28 12:37:24) 98a7b776ffd13234f2f4558cec55f2d03dc66a774c904ce929c5f4f936e76975
bosubalancetrainerpro_1556447848.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2019-04-28 12:37:28) be7a2528e3169b19d07df8d8ccdb8ccbb14beaf126ef8dbc5d1bad80e3c8d014
edzonadrag_edzomelegito_1556447854.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2019-04-28 12:37:34) ad06c0cb20a106ea9c8d930de44f3e46b8c5b70fe7bacdfd78e086c1799ac140
edzopolo_1556447860.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-28 12:37:40) 6ed532d1de76bc5e02a8668513b988d85e8b004f2c45a74548ed3448e8b778aa
gat_1556447866.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2019-04-28 12:37:46) 1636d24de272ed691ddbf7ae3a765145c5fcbe7720902c109adb0159f83ed4cb
kapusmez_1556447875.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-28 12:37:55) 191de0df5b0b4a30f828552addcbc603ade8e8fa9756618f246bec1826681ee4
labda_1556447884.pdf (Szerkesztés alatt, 0 B, 2019-04-28 12:38:04) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
labdatartokocsi_1556447893.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2019-04-28 12:38:13) a6a94c9e15307e186ac28a481a42755078bc794f7ddeb0ee5b762e1cef4378c4
mez_2_1556447937.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-28 12:38:57) 5c9220fb42641cc4901a681a8379a5eed7b8d8b23d7541bd8b43b28a070e0af7
utazomelegito_1556447945.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-28 12:39:05) 6700697997f2a57284c8e575c0111ce91806057388c71dea94b0b1dd8d6c3c4c
benzines_funyiro_1556453028.pdf (Szerkesztés alatt, 857 Kb, 2019-04-28 14:03:48) 3a81f9b0366d55cbbd02d433531b9ecb719fd622245abc084e63edee1ab0d1c2
mosogep_samsung_1556453035.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-28 14:03:55) aedca864c99854e43951060c4bee542d1e7919161ec148a9647ccc26ab1c29aa
szaritogep_miele_1556453044.pdf (Szerkesztés alatt, 595 Kb, 2019-04-28 14:04:04) 4c35a3308d4493650967abc1350d1b3c5c9ceb86f20ff43681b010daf6003017
szivattyupedrollo_1556453050.pdf (Szerkesztés alatt, 941 Kb, 2019-04-28 14:04:10) c1503f1598ba27f85587b6561caecf9f3c28df8faa114510ce55545e9bf24d54
hangszoro_1556454888.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2019-04-28 14:34:48) a3cc3454963a5a3701e27397f9c72ecef1000c6da5e5afce80f1e0dddadfb41e
kertiutanfutobillentheto_1556454897.pdf (Szerkesztés alatt, 145 Kb, 2019-04-28 14:34:57) bbe78fb37aacf16ff3ce71787fb5a6579970dd6b86ff45800ed12d84bed43e4e
hotololapcsomagmtdfunyirotrakto_1556454902.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2019-04-28 14:35:02) e114f2d868508747d90d9bc3cf71dc1bae4ba2c5faf4a42f119fa5c8045cdc43
brother_lezernyomtato_1556454907.pdf (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2019-04-28 14:35:07) c5babd0a2fcc8f9f99950bbdbb2449805b8c9cc7673798057c2f774e9aca5c0b
folyadekospalyavonalazokocsi_1556454913.pdf (Szerkesztés alatt, 280 Kb, 2019-04-28 14:35:13) e247e47e6eca0917de28a654dabef05d60ad3e20b8195d47618ac4e497f01ba0
eredmenyjelzo_1556454918.pdf (Szerkesztés alatt, 394 Kb, 2019-04-28 14:35:18) 3a681dd84c8cd76d83cd409fb99e2335ddad00fd9b4b31f3e797c9d4efdc23f3
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_1556447225.pdf (Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2019-04-28 12:27:05) 062652790e3399fc1a129684eca524366adf5598768da418278151c9e1e26315
emmi_nyilatkozat_1567501311.pdf (Kér. kieg. szerk., 183 Kb, 2019-09-03 11:01:51) 062652790e3399fc1a129684eca524366adf5598768da418278151c9e1e26315
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi_kivonat_2019_04_24_1556186594.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2019-04-25 12:03:14) b5096533bf155efd0cdd5174d9ed8b4bc051620db61865d0f95ebf7b8b789053
Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)
0_1556451924.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2019-04-28 13:45:24) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
0__1574108960.pdf (Kér. kieg. szerk., 182 Kb, 2019-11-18 21:29:20) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
0_1567506390.pdf (Kér. kieg. szerk., 182 Kb, 2019-09-03 12:26:30) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasi_dij_befizetes_igazolas_1556285096.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2019-04-26 15:24:56) 521dbe742e2b69e8dfc1c21874861e596e141423d8e3eaed0f7591900b20d843
igazgatasi_dij_befizetes_igazolas_1567501248.pdf (Kér. kieg. szerk., 72 Kb, 2019-09-03 11:00:48) 521dbe742e2b69e8dfc1c21874861e596e141423d8e3eaed0f7591900b20d843
igazgatasi_dij_befizetes_igazolas_1574109500.pdf (Kér. kieg. szerk., 72 Kb, 2019-11-18 21:38:20) 521dbe742e2b69e8dfc1c21874861e596e141423d8e3eaed0f7591900b20d843
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_002_30150_201_1554983422.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2019-04-11 13:50:22) c2a1b2da05b8e5a0bed4457571c52f05419f3b0f190220ed09a9f3cc666082e9
Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum
iskola_latogatasi_furus_daniel_1556447249.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2019-04-28 12:27:29) 6a973230bf6afb138252dfc311a4087f7f3c7bd02cd827589fde949915c389c7
iskola_latogatasi_murgu_kristian_1556447257.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2019-04-28 12:27:37) 29a1f5e379a03f0dcd26111f8089537b1bb3241db6ff3d39bf20621f9b1625d6
iskola_latogatasi_murgu_mark_1556447273.pdf (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2019-04-28 12:27:53) dd2642571731d18a5be54fb18baa3206b0f19e4576b73cfa4b347babe10eeb15
iskola_latogatasi_otvos_andrei_1556447281.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2019-04-28 12:28:01) 37fd7d947660e5cdf6627c1396610875d205766fcbb1be639613e2019ef0598a
iskola_latogatasi_balo_szabo_kriszt_1556550169.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-29 17:02:49) 0fe0cf5da6f15526c33a1ff7d16081b988429134516c0db360b2188cf2b9ae62
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iskola_latogatasi_olekszij_anton_1556518320.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2019-04-29 08:12:00) 56c764109268e089de49b09a63c39a7a39535358b77e06bfd8321fa69c1a0f07
iskola_latogatasi_balo_szabo_kriszt_1567501474.jpg (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-09-03 11:04:34) 0fe0cf5da6f15526c33a1ff7d16081b988429134516c0db360b2188cf2b9ae62
iskola_latogatasi_furus_daniel_1567501481.pdf (Kér. kieg. szerk., 22 Kb, 2019-09-03 11:04:41) 6a973230bf6afb138252dfc311a4087f7f3c7bd02cd827589fde949915c389c7
iskola_latogatasi_murgu_kristian_1567501489.pdf (Kér. kieg. szerk., 22 Kb, 2019-09-03 11:04:49) 29a1f5e379a03f0dcd26111f8089537b1bb3241db6ff3d39bf20621f9b1625d6
iskola_latogatasi_murgu_mark_1567501498.pdf (Kér. kieg. szerk., 22 Kb, 2019-09-03 11:04:58) dd2642571731d18a5be54fb18baa3206b0f19e4576b73cfa4b347babe10eeb15
iskola_latogatasi_olekszij_anton_1567501521.pdf (Kér. kieg. szerk., 412 Kb, 2019-09-03 11:05:21) 56c764109268e089de49b09a63c39a7a39535358b77e06bfd8321fa69c1a0f07
iskola_latogatasi_otvos_andrei_1567501530.pdf (Kér. kieg. szerk., 43 Kb, 2019-09-03 11:05:30) 37fd7d947660e5cdf6627c1396610875d205766fcbb1be639613e2019ef0598a
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
cserepad_1556452983.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2019-04-28 14:03:03) 2304d57527059e721a999e07bc61e7e9b027240007aa37e23443b9f6c64b2a7a
mtd_fugyujtosfunyirotraktor_1556452995.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2019-04-28 14:03:15) df20a8c6356d6f386dd474290df0d78fea105f271605397ecf64114ca5339ee6
mtd_fugyujtosfunyirotraktor_1567501566.pdf (Kér. kieg. szerk., 205 Kb, 2019-09-03 11:06:06) df20a8c6356d6f386dd474290df0d78fea105f271605397ecf64114ca5339ee6
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
0_1556452317.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2019-04-28 13:51:57) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
0__1574109453.pdf (Kér. kieg. szerk., 182 Kb, 2019-11-18 21:37:33) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
0_1567505907.pdf (Kér. kieg. szerk., 182 Kb, 2019-09-03 12:18:27) 44b9bc6647d80bc09f9b4ddb044bb6fb36cdaec6fa074432d4d87bf9176cb100
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
tulajdonosihozzajarulas_1556454934.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2019-04-28 14:35:34) c21256625cbf9928386464d112d79276e1bf1473c416aeb4e02c670a88973479
tulajdonosihozzajarulas_1567505889.pdf (Kér. kieg. szerk., 32 Kb, 2019-09-03 12:18:09) c21256625cbf9928386464d112d79276e1bf1473c416aeb4e02c670a88973479
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
bvop_szerzodes_1556447570.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 12:32:50) b09a1107acb02494c37302341ce1531097aced99de6085189735457105aef8c5
hasznalati_szerzodes_ihasz_1556447575.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-28 12:32:55) 4021cc1f669b53df7e64bd10f6ebabdae25eea4010fb9f9706accb55a7df9400
hasznalati_szerzodes_janikovszky_1556447580.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-28 12:33:00) 8bf96ae8b20f0b78b5130c72f37af801d67584d9204a811fe7001de7e12f32d1
hasznalati_szerzodes_szent_laszlo_g_1556447584.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-28 12:33:04) 73a23089da719e68d228e392dd726db73a0343190a399597bdcac5c1ad79d405
keleti_szerzodes_1556447588.pdf (Szerkesztés alatt, 469 Kb, 2019-04-28 12:33:08) a464e51ae03a5610d6845c02ce0d0f7546278902e21f0e3f9e8aea847e3aaf51
keresztury_hasznalat_1556447597.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2019-04-28 12:33:17) cda7f73eda41eb11a4b5e855e2bbec00baf42b20a47b9e558effc333d0ddea00
keresztury_szerzodes_1556447601.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2019-04-28 12:33:21) 6d39f9cbd6647160efa39317fc21e89a44356f73094f9fe428ba31bfa43a0d4e
merkapt_szerzodes_1556447607.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-28 12:33:27) b1d48454870143bb1addb81b534ace0829ac454d9eadaf89dc637866396af68e
mora_szerzodes_1556447611.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2019-04-28 12:33:31) 1e99d3c2353cbf67c39eb07a64d7beefd01550da820fc9fb71bd05b9defaa200
szent_laszlo_szerzodes_1556447618.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2019-04-28 12:33:38) 7accac7803a0ac372d75f41466746e6bdf1ceeb56217f6bf01a026f4855cb983
gyakorloutcaiszerz.1_1556447627.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-28 12:33:47) a0cf75c58868967487012b7213cdf6aa8be2041b378887b7aaf1db8eefc6b562
gyakorloutcaiszerz.2_1556447631.jpg (Szerkesztés alatt, 623 Kb, 2019-04-28 12:33:51) 3cda2125887bb980a0ff34e40336a8496f5a8c27033481d337ff1c2ea4db7735
gyakorloutcaiszerz.1_1567501741.jpg (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-09-03 11:09:01) a0cf75c58868967487012b7213cdf6aa8be2041b378887b7aaf1db8eefc6b562
gyakorloutcaiszerz.2_1567501748.jpg (Kér. kieg. szerk., 623 Kb, 2019-09-03 11:09:08) 3cda2125887bb980a0ff34e40336a8496f5a8c27033481d337ff1c2ea4db7735
szent_laszlo_szerzodes_1567501760.pdf (Kér. kieg. szerk., 209 Kb, 2019-09-03 11:09:20) 7accac7803a0ac372d75f41466746e6bdf1ceeb56217f6bf01a026f4855cb983
mora_szerzodes_1567501777.pdf (Kér. kieg. szerk., 251 Kb, 2019-09-03 11:09:37) 1e99d3c2353cbf67c39eb07a64d7beefd01550da820fc9fb71bd05b9defaa200
merkapt_szerzodes_1567501839.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2019-09-03 11:10:39) b1d48454870143bb1addb81b534ace0829ac454d9eadaf89dc637866396af68e
keresztury_szerzodes_1567501851.pdf (Kér. kieg. szerk., 143 Kb, 2019-09-03 11:10:51) 6d39f9cbd6647160efa39317fc21e89a44356f73094f9fe428ba31bfa43a0d4e
keresztury_hasznalat_1567501859.pdf (Kér. kieg. szerk., 173 Kb, 2019-09-03 11:10:59) cda7f73eda41eb11a4b5e855e2bbec00baf42b20a47b9e558effc333d0ddea00
keleti_szerzodes_1567501878.pdf (Kér. kieg. szerk., 469 Kb, 2019-09-03 11:11:18) a464e51ae03a5610d6845c02ce0d0f7546278902e21f0e3f9e8aea847e3aaf51
hasznalati_szerzodes_ihasz_1567501890.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-09-03 11:11:30) 4021cc1f669b53df7e64bd10f6ebabdae25eea4010fb9f9706accb55a7df9400
hasznalati_szerzodes_janikovszky_1567501897.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-09-03 11:11:37) 8bf96ae8b20f0b78b5130c72f37af801d67584d9204a811fe7001de7e12f32d1
hasznalati_szerzodes_szent_laszlo_g_1567501905.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-09-03 11:11:45) 73a23089da719e68d228e392dd726db73a0343190a399597bdcac5c1ad79d405
bvop_szerzodes_1567502254.pdf (Kér. kieg. szerk., 4 Mb, 2019-09-03 11:17:34) b09a1107acb02494c37302341ce1531097aced99de6085189735457105aef8c5
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_bvop_1556447648.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2019-04-28 12:34:08) e75d1afbabd90406480aa743adac878fdcf863d00c3b12be236545c890fc5b16
tulajdonilap_ihasz_utca_1556447653.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2019-04-28 12:34:13) 9a2a907a8bc207fc88b48a45118f51177a7813b03b6d3c3e95d7f0cef955c1fa
tulajdonilap_gyakorlo_utca_1556447659.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2019-04-28 12:34:19) f6200d82ec46fec5dc2b48068268ce7d3c463a4617875e26eeaa65d7d6686e57
tulajdonilap_gyakorlo_utca_1567505692.pdf (Kér. kieg. szerk., 9 Kb, 2019-09-03 12:14:52) f6200d82ec46fec5dc2b48068268ce7d3c463a4617875e26eeaa65d7d6686e57
tulajdonilap_bvop_1567505724.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2019-09-03 12:15:24) e75d1afbabd90406480aa743adac878fdcf863d00c3b12be236545c890fc5b16
tulajdonilap_ihasz_utca_1567505793.pdf (Kér. kieg. szerk., 30 Kb, 2019-09-03 12:16:33) 9a2a907a8bc207fc88b48a45118f51177a7813b03b6d3c3e95d7f0cef955c1fa
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
biztonsagi_beruhazas_kerites_feluji_1556463743.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2019-04-28 17:02:23) fa9514121b94999c4d2f0943420d80169ace5cd5c6be5988c344ba01c4c4b468
biztonsagi_beruhazas_kerites_feluji_1556463748.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2019-04-28 17:02:28) 3508963d30702c3bd01d4c30a0e7a4bd594c699429aa1fbc8ba35f34d251eee9
kise_kispalya_felujitas_1556475523.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2019-04-28 20:18:43) 42a5c8fa82d175f5e555c4682802d3b2ccb541207d2826f60f081aafdeddb549
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