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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE

A kérelmező szervezet rövidített neve

TVSE

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

Nem releváns

Üzemeltetés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2172

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem
Nincs
Nincs

Férﬁ felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férﬁ felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18358669-2-03

Bankszámlaszám

11732208-20039888-

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 Önkormányzat
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6060

Város

Tiszakécske

Közterület neve

Kőrösi

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

6060

Város

Tiszakécske

Közterület neve

Kőrösi

Közterület jellege

utca

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 76 442 888

Fax

Honlap

http://www.tiszakecskefoci.hu/

E-mail cím

info@tiszakecskefoci.hu

E-mail cím

kovikari55@gmail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Kovács Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 994 62 21
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kecskés Andrásné

+36 20 350 87 05

info@tiszakecskefoci.hu

Káli Tibor

+36 20 283 11 34

kali.tibor@tiszakecskefoci.hu

Nyitrai Tamás

+36 20 458 56 20

nyitraitamas@tikert.hu

Czakó Zsuzsanna

+36 70 513 53 05

tao@evetovics.hu

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.

Tiszakécske Sportcentrum

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska Mihály utca
42

3696/7

Bérelt

180

0 Ft

12

Igen

Tiszakécske Sportcentrum

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska Mihály utca
42

3696/7

Bérelt

180

0 Ft

12

Igen

Tiszakécske Sportcentrum

Nagy mf.p

6060
Tiszakécske
Szabolcska Mihály utca
42

3696/7

Bérelt

180

0 Ft

12

Igen

Tiszakécske Sportcentrum

Edzőcs.

6060
Tiszakécske
Szabolcska Mihály utca
42

3696/7

Bérelt

180

0 Ft

12

Nem

Dupla edzőpálya

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
’’címképzés alatt’’
-

3641/5

Bérelt

180

0 Ft

12

Igen

Edzőpálya

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
’’címképzés alatt’’
-

3641/45

Bérelt

180

0 Ft

12

Igen

Öltözők

Öltöző

6060
Tiszakécske
’’címképzés alatt’’
-

3641/42

Bérelt

180

0 Ft

12

Igen

Tiszakécske Sportcentrum

Kicsi mf.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska Mihály utca
42

3696/7

Bérelt

180

0 Ft

12

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

9,321 MFt

285,5 MFt

285,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

7,295 MFt

0,7 MFt

0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

198,183 MFt

722,8 MFt

708 MFt

Egyéb támogatás

23,03 MFt

19,6 MFt

19,6 MFt

Összesen

237,829 MFt

1 028,6 MFt

1 013,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

56,5 MFt

38,2 MFt

38,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

20 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

43,899 MFt

23,2 MFt

25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

79,3 MFt

70,9 MFt

70,9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

5,7 MFt

69,6 MFt

70 MFt

Összesen

205,399 MFt

201,9 MFt

204,1 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)

10 359 142 Ft

207 183 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előﬁnanszírozott (ingatlan)

30 415 683 Ft

608 314 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

23 875 999 Ft

477 515 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 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
Az előző szezonokra benyújtott sportfejlesztési programjainkban bemutatott módon megkezdtük és folyattuk sporttelepünk jelentős infrastrukturális fejlesztését, aminek köszönhető
egyesületünk szinte napról-napra vonzóbb a vonzáskörzet leendő játékosainak számára. Célunk, hogy minél több helyi - és vonzáskörzetbeli - ﬁatal épüljön be a felnőtt csapatunkba, majd
lehetőség szerint más, magasabb bajnokságban szereplő csapatokba is, továbbá lehetőség szerint kerüljenek be a korosztályos válogatottakba is. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy labdarúgóink hozzájáruljanak a magyar labdarúgás fejlődéséhez.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Tiszakécske Városi Sport Egyesület az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő egyesülete az országban. Ezért nem csak a szakmai fejlődésnek, hanem az infrastrukturális
beruházásoknak is követni kell az egyre magasabb szintű kihívásokat. Éppen ezért a korábbi évek stadion felújítása az NB II-es szakmai követelményeknek és az eredményes szereplésének
csak részben tud megfelelni jelenlegi állapotában. Ahhoz, hogy a Bács-Kiskun Megye egyetlen hivatásos csapataként továbbra is eredményesen szerepeljen és vonzó célpontja maradjon a
sportolók körében, szükségessé vált a meglévő stadion alagsor elhanyagolt állapotának sportfunkciós átalakítása. A minimális lehetőség mellyel egy konditerem, egy masszőr, egy
regenerációs rész, illetve egy étkezésre alkalmas helyiség kialakítása tudna megvalósulni, nagyban segítené minden tiszakécskei sportoló edzéslehetőségeit a cél elérése érdekében. Ezzel a
beruházással tudná a város biztosítani hosszú távon, a régióban való versenyképességét.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2019/20-as szezonra, egy éves időtartamra terveztük. A
program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. A programunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal
való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog megvalósulni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Célunk a tömegek mozgósítása, a gyerekek, bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, korra és nemre való tekintet nélkül.A tömegesítés egyik legfontosabb pillére az utánpótlás-nevelés
szélesítése és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével, az óvodákkal és iskolákkal
karöltve, melynek hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A célok eléréséhez szükségessé vált buszok beszerzése, ugyanis csapataink mérkőzésekre és edzőtáborba való
zavartalan eljuttatásához ez elengedhetetlenül szükséges. Továbbá a minőségi futballhoz szükséges eszközök, sport- és egyéb felszerelések biztosítása a csapatok számára, mind a
megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés szempontjából alapvető és létszükséglet. Egyesületünkben több utánpótlás korosztály sportolói megtalálhatóak, a játékosok létszámát
évről évre növelni kívánjuk. Ehhez tökéletes eszköz ezen támogatási rendszer, mivel segítségével meg tudjuk teremteni azokat az infrastrukturális, személyi hátteret, mely által proﬁ munkát,
szolgáltatást tudunk nyújtani a játékosok számára.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a ﬁgyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Tiszakécske makro- és mikrokörnyezetében, ahogy a teljes Magyarországon is a labdarúgás a legnépszerűbb sportág. A tiszakécskei labdarúgás sikere egyrészt húzó erő a sportágnak,
másrészt a társadalmi hangulatot, az önbecsülést és az összetartozást is befolyásolja, jelentős vonzó és helyben tartó ereje van, amit sportszervezetünk egyrészt közvetíteni, másrészt
kihasználni képes. Ennek szellemében kívánjuk lehetőleg helyi kötődési ﬁatalokból kialakítani az egyes korosztályok csapatait. A gyarapodó részvétel és az utánpótlás-nevelésbe fektetett
szakmai munkának köszönhető sikerek révén a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz
tartozás élményét, vonzóvá téve a tiszakécskei labdarúgást a tömegek számára. Az általános és tömeges sport további elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse
társadalomformáló és nevelő szerepét, így a ﬁatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék szabadidejüket. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos
helyzetű gyerekek számára is, hogy szabadidejüket aktívan töltsék, valamint egy esetleges futballkarriert befutva kiléphessenek hátrányos helyzetükből. A tömegbázis és az utánpótláscsapatok erősödésének hatására az egyesület jövőjének gazdasági értelemben vett tervezhetősége is javulna, ugyanis, ha széles kört tud egyesületünk megszólítani és emellett sikereket is
érnek el csapataink, akkor potenciális támogatók és befektetők jelenhetnek meg. Jelen sportfejlesztési program a tömegbázis kiépítését is nagyban szolgálná, ugyanis a tervezett
sportcentrum létesítményeit a város és akár a járás általános és középiskolái is használhatnák. A mai társadalom fontos feladata az egészséges életmódra nevelés, ami a sporton keresztül a
leghatékonyabb formában valósulhat meg. A játék, a sikerek,a közös élmények növelik az összetartozás örömét, észrevétlenül is egészséges életmódra sarkallva a ﬁatalokat. Meglátásunk
szerint a tervezett sportfejlesztési programunk megvalósulása az utóbbi évtizedek legnagyobb fejlődését eredményezné Tiszakécske és környezetének közösségi és sportéletével
kapcsolatban, ami eddig nem ismert lehetőségeket biztosítana a helyi ﬁatal és felnőtt sportolók számára, hogy közös erővel mozdíthassák előre városuk és akár az ország labdarúgását.
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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

2021-10-14 15:49

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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszköz

kisbusz (9 fős) új

nincs

db

1

11 068 000
Ft

11 068 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

nincs

db

1

3 420 000 Ft

3 420 000 Ft
14 488 000 Ft

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

Indoklás

kisbusz (9 fős) új

Az utánpótlás csapataink mérkőzésekre történő szállításához.

fűnyírótraktor tartozékkal

A környezet, pályák környéke, zöldfelületeink karbantartására szeretnénk beszerezni.

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

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
10 048 368 Ft

Ell. szerv. ﬁz. díj
103 591 Ft

Közreműködői díj
207 183 Ft

Teljes támogatás (Ft)
10 359 142 Ft

Önrész (Ft)
4 439 632 Ft

Elszámolandó összeg
14 695 183 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
14 798 774 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

2021-10-14 15:49

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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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)

Pálya
világítás

pályavilágítás kiépítése nagy
fű

2020-01-06

2020-05-31

2020-06-30

11 493 856 Ft

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás

2020-06-30

2020-08-30

2020-08-30

2 056 320 Ft

Pályafelújítás

műfüves nagypálya felújítása

2020-08-30

2020-09-30

2020-09-30

3 244 926 Ft

Pályafelújítás

műfüves kispálya felújítása

2020-08-30

2020-09-30

2020-09-30

11 608 438 Ft

Biztonsági
beruházás

kerítés építés/felújítás/bővítés

2020-08-30

2020-10-30

2020-10-30

6 170 341 Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

2020-08-30

2020-10-30

2020-10-30

4 572 000 Ft

Pályafelújítás

Füves edzőpálya felújítása

2020-08-20

2020-09-05

2020-09-05

3 392 624 Ft
42 538 505 Ft

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

Érintett ingatlan

Indoklás

pályavilágítás kiépítése nagy fű

Tiszakécske Sportcentrum

22614/2018/MLSZ sportfejlesztési program keretében megkezdett pályavilágítás kiépítése fejlesztéshez
kapcsolódó projekt. A nagyobb teljesítmény miatt szükséges volt a belső energetikai hálózat fejlesztése is. Ez a
projektelem 29.872.733 forint értéken valósul meg, amiből 11.493.856 forint összeget szeretnénk elszámolni.

Egyéb épület felújítás

Tiszakécske Sportcentrum

Légkondicionáló berendezés beszerzése A Sportcentrum nyári-kora őszi időszakban felmelegszik. Néhány
kulcsfontosságú helyen (játékos öltöző, kiértékelő, masszőrszoba, büfék) emiatt szükséges légkondicionáló
gépek beszerelése. Az épület adottságai miatt egyes helyiségek klimatizálása nehezebben megoldható
(magasban végzett munka, nagyobb távolságok a beltéri és a kültéri egység között), emiatt az árajánlat
bekérése előtt helyszíni felmérést kértünk az ajánlattevőtől.

műfüves nagypálya felújítása

Tiszakécske Sportcentrum

110*70 méteres műfüves pályánk karbantartását tervezzük ennek a projektelemnek a keretében. A
karbantartás mélylazítást, a gumigranulátum pótlását, simító kefélés elvégzéséből áll össze.

műfüves kispálya felújítása

Tiszakécske Sportcentrum

22*44 műfüves sportpályánk felújítása keretében a sportpálya műfű burkolatának a teljes cseréjét tervezzük az
elhasználódás mértéke miatt. Ez a pálya igen nagy terhelésnek van kitéve, hiszen az utánpótlás-korú játékosok
edzései mellett az iskolások tornaóráira is rendelkezésre áll, emellett nyitva áll a labdarúgást szerető lakosság
számára is.

kerítés építés/felújítás/bővítés

Edzőpálya

Terveinkben szerepel, hogy Tiszakécske 3641/45 helyrajzi számon lévő élőfüves nagypályánkat alkalmassá
tesszük megyei szintű labdarúgó mérkőzések rendezésére. Ebben a projektelemben az ehhez szükséges
kerítések építését, játékoskijáró kialakítását, térburkolatot, illetve a lelátó alapozási munkáit tervezzük.

lelátó építése

Edzőpálya

Tiszakécske 3641/45 helyrajzi számon lévő élőfüves nagypályánk mellé tervezük egy könnyűszerkezetes
lelátót. Terveinkben szerepel, hogy ezt a pályát hosszabb távon alkalmassá tesszük megyei szintű labdarúgó
mérkőzések rendezésére. Ehhez előírás a lelátó megléte.

Füves edzőpálya felújítása

Edzőpálya

Tiszakécske 3641/45 helyrajzi számon lévő élőfüves pályánk, 3641/5 helyrajzi számú ingatlanon lévő élőfüves
edzőpályánk, illetve a 3969/7 helyrajzi számon található Sportcentrum előfüves edzőpályájának gyomirtási
munkáit, talajréteg lazítását és gyepszellőztetést tervezünk a projektelem keretében.
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2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pálya világítás

pályavilágítás kiépítése
nagy fű

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska
M.
42

3696/7

Nem
releváns

db

Egyéb

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás

Nagy f.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska
M.
42

3696/7

Nem
releváns

db

Egyéb

Pályafelújítás

műfüves nagypálya
felújítása

Nagy mf.p

6060
Tiszakécske
Szabolcska
M.
42

3696/7

Pályaméret

110x75

Egyéb

Pályafelújítás

műfüves kispálya
felújítása

Kicsi mf.p.

6060
Tiszakécske
Szabolcska
M.
42

3696/7

Pályaméret

40x20

Egyéb

Biztonsági
beruházás

kerítés
építés/felújítás/bővítés

Edzőterület

6060
Tiszakécske
-

3641/45

Nem
releváns

110x75

Egyéb

Pálya-infrastr. bőv.

lelátó építése

Edzőterület

6060
Tiszakécske
-

3641/45

kapacitás(fő)

120

Egyéb

Pályafelújítás

Füves edzőpálya
felújítása

Edzőterület

6060
Tiszakécske
-

3641/45

Nem
releváns

110x75

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?
Igen

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.

29 503 212 Ft

304 157 Ft

608 314 Ft

30 415 683 Ft

13 035 293 Ft

43 146 819 Ft

43 450 976 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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: 19 698 000 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 Kovács Károly, 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

2021-10-14 15:49

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

14

Aktív

U9

u9_csapat_1

12

Aktív

U11

u11_csapat_1

14

Aktív

U11

u11_csapat_2

14

Inaktív

U13

u13_csapat_1

19

Aktív

U13

u13_csapat_2

19

Inaktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

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

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom)

2

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom)

2

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor)

5

Közös Grassroots fesztivál szervezésre (50 ezer Ft/alkalom)

2

2021-10-14 15:49
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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

TISZAKÉCSKE VSE U15

23

Országos II. 2.

Országos II. 2.

Aktív

U14

TISZAKÉCSKE VSE U14

18

Országos II. 2.

Országos II. 2.

Aktív

U19

DUNA ASZFALT TISZAKÉCSKEI VSE U19

0

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Inaktív

U19

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U19

20

Országos III. 1.

Országos III. 1.

Aktív

U17

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U17

21

Országos III. 1.

Országos III. 1.

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

2021-10-14 15:49

Csapat neve

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

U19

TISZAKÉCSKE VSE U19

19

Országos bajnokság

Országos bajnokság

Aktív

U16

TISZAKÉCSKE VÁROSI SE U16

20

Országos bajnokság

Országos bajnokság

Aktív

2019/20 évadban vállalt új női 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
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Csapat neve

Létszám
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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

2019/20-es évadban vállalt új férﬁ futsal 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
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Csapat neve

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Csapat szintje 19/20

Megjegyzés

Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal 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
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Csapat neve

Létszám
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft
Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:
Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Kérjük nyilatkozzon a külföldi szerepeltetésű játékosaival kapcsolatban, van-e olyan, amelyik:
Magyarországon közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának hallgatója, vagy
1 évnél hosszabb ideje Magyarországon bejelentett munkaviszonnyal, és állandó lakcímmel rendelkezik, vagy
legalább 3 éve megszakítás nélkül magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik.
a Labdarúgás Versenyszabályzata (LVSZ) 4.§. 7. bekezdésének c. pontja alapján hazai labdarúgónak minősül.

Bozsik
u7_csapat_1 (N)

U7

14 fő

900 000 Ft

u9_csapat_1 (N)

U9

12 fő

900 000 Ft

u11_csapat_1 (N)

U11

14 fő

800 000 Ft

u11_csapat_2 (N)

U11

14 fő

u13_csapat_1 (N)

U13

19 fő

u13_csapat_2 (N)

U13

19 fő

Inaktí
v
800 000 Ft
Inaktí
v
Teljes elvi támogatás

3 400 000 Ft

Férﬁ
TISZAKÉCSKE VSE U15 (N)

U15

23 fő

Országos II. 2.

2 000 000 Ft

TISZAKÉCSKE VSE U14 (N)

U14

18 fő

Országos II. 2.

2 000 000 Ft

DUNA ASZFALT TISZAKÉCSKEI VSE U19 (N)

U19

0 fő

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U19 (N)

U19

20 fő

Országos III. 1.

5 600 000 Ft

TISZAKÉCSKE VÁROSI SPORTEGYESÜLET U17 (N)

U17

21 fő

Országos III. 1.

5 600 000 Ft

Teljes elvi támogatás

15 200 000 Ft

Inaktí
v

Egyéb bajnokság

Női
TISZAKÉCSKE VSE U19 (N)

U19

19 fő

Országos bajnokság

2 000 000 Ft

TISZAKÉCSKE VÁROSI SE U16 (N)

U16

20 fő

Országos bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

4 000 000 Ft

Bozsik

3 400 000 Ft

Férﬁ

15 200 000 Ft

Női

4 000 000 Ft

Végleges produktivitási bónusz
korrekció

376 000 Ft

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom)

100 000 Ft

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer
Ft/alkalom)

200 000 Ft

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer
Ft/tábor)

500 000 Ft

Közös Grassroots fesztivál
szervezésre (50 ezer Ft/alkalom)

100 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás
+ közreműködői díj + 1%-os
ellenőrzési díj.

23 876 000 Ft

Jelenlegi különbözet: 1 Ft
Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 000 Ft

pár

252

1 600 Ft

403 200 Ft

Sportfelszerelés

(UP) mérközésgarnitúra

nincs

szett

120

6 746 Ft

809 520 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

120

775 Ft

93 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

120

500 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

120

500 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

120

1 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző póló

9 000 Ft

db

62

3 508 Ft

217 496 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

62

500 Ft

31 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

62

500 Ft

31 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző nadrág rövid

10 000 Ft

db

60

3 238 Ft

194 280 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edzőmelegítő

13 000 Ft

szett

10

12 990 Ft

129 900 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

10

500 Ft

5 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

10

500 Ft

5 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) utazómelegítő

17 000 Ft

szett

60

12 990 Ft

779 400 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

60

500 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

60

500 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sporttáska

15 000 Ft

db

10

5 937 Ft

59 370 Ft

Sportfelszerelés

(UP) jelölőmez

3 000 Ft

db

60

1 344 Ft

80 640 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusmez

10 000 Ft

db

6

5 937 Ft

35 622 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

6

500 Ft

3 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

6

500 Ft

3 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

6

500 Ft

3 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

6

1 000 Ft

6 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapusnadrág

10 000 Ft

db

6

3 238 Ft

19 428 Ft

Sportfelszerelés

(UP) kapuskesztyű

13 000 Ft

pár

10

11 990 Ft

119 900 Ft

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

91

10 000 Ft

910 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) csapatkapitányi karszalag

3 000 Ft

db

6

2 154 Ft

12 924 Ft

Sportfelszerelés

(UP) utazókabát

30 000 Ft

db

15

15 652 Ft

234 780 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

15

500 Ft

7 500 Ft

Sportfelszerelés

(UP) feliratozás

nincs

db

15

500 Ft

7 500 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 2x1 méter

25 000 Ft

db

10

11 990 Ft

119 900 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 5x2 méter

28 000 Ft

db

10

23 990 Ft

239 900 Ft

Sporteszköz

(UP) kapuháló 7x2 méter

60 000 Ft

db

10

44 990 Ft

449 900 Ft

Sporteszköz

(UP) sorfal

16 000 Ft

db

4

16 000 Ft

64 000 Ft

Sporteszköz

(UP) labda

10 000 Ft

db

10

4 990 Ft

49 900 Ft
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2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

30 000 Ft

db

3

19 305 Ft

57 915 Ft

Gyógyszer

sportkrém

nincs

db

16

3 200 Ft

51 200 Ft

Gyógyszer

kineziológiai tapasz

nincs

doboz

6

2 500 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

tapasz

nincs

doboz

31

1 290 Ft

39 990 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

doboz

34

584 Ft

19 856 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

db

57

690 Ft

39 330 Ft

Gyógyszer

orvosi táska

nincs

db

1

16 500 Ft

16 500 Ft

Gyógyszer

fertőtlenítő

nincs

db

10

1 871 Ft

18 710 Ft

Vitamin

vitamincsomag

nincs

db

10

11 900 Ft

119 000 Ft

Gyógyszer

fertőtlenítő

nincs

db

13

1 590 Ft

20 670 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

db

40

1 778 Ft

71 120 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

db

50

1 397 Ft

69 850 Ft

Gyógyszer

kötszer

nincs

db

20

820 Ft

16 400 Ft

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

Kategória

Létesítmény székhelye

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

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

1603

Egyéb

160

10

180 000 Ft

17 100 Ft

1 971 000 Ft

Edző

KPTANAC1601-001

EKHO

80

10

170 588 Ft

29 853 Ft

2 004 409 Ft

Edző

KPTANAC1601-011

EKHO

80

10

170 588 Ft

29 853 Ft

2 004 409 Ft

Edző

TANC1520-01887

EKHO

80

10

110 000 Ft

19 250 Ft

1 292 500 Ft

Edző

TANC1308-00369

Egyéb

80

10

131 300 Ft

22 453 Ft

1 537 530 Ft

Egyéb

adminisztrátor

Normál

160

11

150 000 Ft

28 500 Ft

1 963 500 Ft

Egyéb

adminisztrátor

Normál

160

1

84 103 Ft

15 980 Ft

100 083 Ft

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

Indoklás

adminisztrátor

A sportegyesület adminisztratív ügyintézéséhez elengedhetetlen.

adminisztrátor

A szerződés szerinti 12 havi bér megosztásra került

2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Válasszon

UEFA B

U7

5

14

Válasszon

UEFA B

U9

5

12

1603

UEFA B

U11

5

14

1603

UEFA B

U13

5

19

KPTANAC1601-001

MLSZ Amatőr C

U17

8

21

KPTANAC1601-001

MLSZ Amatőr C

U16

5

20

KPTANAC1601-011

MLSZ Amatőr C

U19

8

20

KPTANAC1601-011

MLSZ Amatőr C

U19

5

19

TANC1520-01887

MLSZ Grassroots C

U14

8

17

TANC1308-00369

MLSZ Grassroots C

U15

8

23
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 425 060 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

555 541 Ft

Személyszállítási költségek

6 546 360 Ft

Nevezési költségek

216 350 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

539 091 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 656 780 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 873 431 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

25 812 613 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
23 159 724 Ft

2021-10-14 15:49

Ell. szerv. ﬁz. díj
238 760 Ft

Közreműködői díj
477 515 Ft

Teljes támogatás (Ft)
23 875 999 Ft

Önrész (Ft)
2 652 889 Ft

Elszámolandó összeg
26 290 128 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
26 528 888 Ft
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Általános Képzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

2021-10-14 15:49

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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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

2021-10-14 15:49

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)

207 183 Ft

207 183 Ft

103 591 Ft

310 774 Ft

Tárgyi előﬁnanszírozott (ingatlan)

608 314 Ft

608 314 Ft

304 157 Ft

912 471 Ft

Utánpótlás-nevelés

477 515 Ft

477 520 Ft

238 760 Ft

716 275 Ft

Összesen

1 293 012 Ft

1 939 520 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Tárgyi előﬁnanszírozott (ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.
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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: Tiszakécske, 2021. 10. 14.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács Károly (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: Tiszakécske, 2021. 10. 14.
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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 Kovács Károly, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE
☐ 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: Önkormányzat

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
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Alulírott Kovács Károly, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE (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: Tiszakécske, 2021. 10. 14.

..........................................................
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: 6
Utolsó feltöltés:
2021-06-10 14:03:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-18 12:08:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2021-06-10 13:58:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2021-06-10 14:07:37

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás ﬁzetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás ﬁzetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a beﬁzetést igazoló bizonylatot!

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-09-02 13:10:21

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

Fájlok száma: 18
Utolsó feltöltés:
2019-09-02 13:34:23
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-07-18 15:45:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2020-08-04 15:24:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-09-02 13:41:07
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: 20
Utolsó feltöltés:
2020-09-29 12:19:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2020-08-04 15:11:48
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: 6
Utolsó feltöltés:
2020-07-23 10:38:05
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2020-10-01 14:52:48
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2020-08-04 15:10:59
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:

2021-10-14 15:49
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2020-09-30 09:50:10
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 24
Utolsó feltöltés:
2020-09-30 09:50:19
Feltöltés / Megtekintés

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2020-09-29 12:20:21
Feltöltés / Megtekintés

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2020-09-30 09:47:21

Kelt: Tiszakécske, 2021. 10. 14.

2021-10-14 15:49
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

-100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-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

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%

2021-10-14 15:49
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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

39 551 580 Ft

407 748 Ft

815 497 Ft

40 774 825 Ft

17 474 925 Ft

57 842 002 Ft

58 249 750 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

10 048 368 Ft

103 591 Ft

207 183 Ft

10 359 142 Ft

4 439 632 Ft

14 695 183 Ft

14 798 774 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(ingatlan)

29 503 212 Ft

304 157 Ft

608 314 Ft

30 415 683 Ft

13 035 293 Ft

43 146 819 Ft

43 450 976 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

23 159 724 Ft

238 760 Ft

477 515 Ft

23 875 999 Ft

2 652 889 Ft

26 290 128 Ft

26 528 888 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

62 711 304 Ft

646 508 Ft

1 293 012 Ft

64 650 824 Ft

20 127 814 Ft

84 132 130 Ft

84 778 638 Ft

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

2021-10-14 15:49

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (162 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a
támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1555582115.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2019-04-18 12:08:35) e699685aa402e3275da912be7e36674da38125774d9b2c6e40bc9e5380e4219a
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
aberuhazasﬁnanszirozasiterve-_1556631358.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2019-04-30 15:35:58) 49885f1f42bd40830367ed7439c68243debbd1dd28339bc705de49125e481637
aberuhazasﬁnanszirozasiterve_1596546582.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 145 Kb, 2020-08-04 15:09:42) 858859619be1b27adc023aa777e22f72dd111d424cd05f226fbf84e73ba8c863
onkormanyzat-vsetamogatasiszerzod_1540541141_1567423232.pdf (Kér. kieg. szerk., 696 Kb, 2019-09-02 13:20:32)
92a2eb75ab2331bb7553fa785f7e6d53d4f4627da6b84bde62329d17f35b8c59
tamogatasiszerzodesasportcentrum_1524817046_1567423232.pdf (Kér. kieg. szerk., 512 Kb, 2019-09-02 13:20:32)
08a93f0b48aa9d7d046029d594aae4f44f9caf5bb3779dc356759e2676808d6b
aberuhazasﬁnanszirozasiterve-_1556631358_1567423381.docx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2019-09-02 13:23:01)
ebbcc3831a8160efe8ceba5deee0cc930fd719894ab90223722d17fe6fa00a8b
onkormanyzat-vsetamogatasiszerzod_1_1563539729.pdf (Kér. kieg. szerk., 696 Kb, 2019-07-19 14:35:29) 92a2eb75ab2331bb7553fa785f7e6d53d4f4627da6b84bde62329d17f35b8c59
tamogatasiszerzodesasportcentrum_15_1563539733.pdf (Kér. kieg. szerk., 512 Kb, 2019-07-19 14:35:33) 08a93f0b48aa9d7d046029d594aae4f44f9caf5bb3779dc356759e2676808d6b
aberuhazasmegvalositasiesﬁnanszirozasiterve_1601556768.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 145 Kb, 2020-10-01 14:52:48)
78903147654d435183bf9cc3665e38673867d7dbc571b1956d93e31433a3cf6e
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1556216279.xlsx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2019-04-25 20:17:59) 8ce0665fa0a4f6556c21c46192882adcd852ﬀe73cb30d2f1ee966e979d1eb84
sportcentrumegyuttmukodesieshasznositasimegallapodas_1596546659.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 5 Mb, 2020-08-04 15:10:59)
73991223cf5c9cd076c7fcd36426030d36da140dd95ea043e4dd455bded90a71
szakmaiindoklashalozatbovites_javitva_1567423523.docx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2019-09-02 13:25:23) 21b228164da689491118fa4425306f24abbd8fb01e5a1193d17cd1b232647b5e
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1556216279_1567423536.xlsx (Kér. kieg. szerk., 15 Kb, 2019-09-02 13:25:36) 1cfce9cf5171bc5516f910545bceaf2924dc315bbf11e5cbfcf128615c1dfece
szakmaiindoklashalozatbovites_jav_1563541909.docx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2019-07-19 15:11:49) 21b228164da689491118fa4425306f24abbd8fb01e5a1193d17cd1b232647b5e
kosarlabdacsarnokegyuttmukodesieshasznositasimegallapodas_1590754226.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 924 Kb, 2020-05-29 14:10:26)
cf9bd1c24face18bd76a7e90c996f762b9d8c931518598d0ee18b0f4274f2358
kosarlabdacsarnokegyuttmukodesieshasznositasimegallapodas.imodositas_1590754226.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-05-29 14:10:26)
c7bee76eaaa47cea77ecb1166fd25fb607c2f58f3fc3c881c5f2182ea5fe997d
sportcentrumegyuttmukodesieshasznositasimegallapodas_1590754289.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 5 Mb, 2020-05-29 14:11:29)
73991223cf5c9cd076c7fcd36426030d36da140dd95ea043e4dd455bded90a71
Egyéb dokumentumok
nyilatkozata11614_2016sportfejle_1563457516.pdf (Kér. kieg. szerk., 234 Kb, 2019-07-18 15:45:16) 5a37fb5618e82087bb210c59907e915496a787f56bce57703fc894e777326b14
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
alairtemminyilatkozat2019.08.29._1567422621.pdf (Kér. kieg. szerk., 827 Kb, 2019-09-02 13:10:21) 37f3999098d3c54eab5b9e18968dbf93e7ec22912f3ec9065726c1e8dcd54b7a
emminyilatkozatmlsz_1556611451.pdf (Szerkesztés alatt, 925 Kb, 2019-04-30 10:04:11) 1636d06faa241dddec8af2dae87bd385a35e228cc0de32fc05c4da9325a0d2aa
emminyilatkozat_1563790445.pdf (Kér. kieg. szerk., 784 Kb, 2019-07-22 12:14:05) d4f113309ﬀ45da6b2e39be6229cc8f947183e84d4c77d0f920ec3e533629e39
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
tvsebirosagikivonat20210706_ig_1623326599.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 111 Kb, 2021-06-10 14:03:19)
7d1eccf617b0e81e3d6c2950f094e670219be8875059444d11f934f25c43e904
tvsebirosagikivonat20201021_ig_1601386745.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 594 Kb, 2020-09-29 15:39:05)
3f31da39eeda9d1c86fa82fdc952e79f8878152cf47ad6a63445a63c491b0089
tvsecegkivonat07.18._1563475402.pdf (Kér. kieg. szerk., 583 Kb, 2019-07-18 20:43:22) 8ddcf601adfa1e8b765bcf6353fc52268009eadfcad72b212d4438db68e52b08
tvsenyilvantartottadatok-birosagikivonat20200902_ig_1596547695.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 605 Kb, 2020-08-04 15:28:15)
bb1d6124dc917386ca08c17c66da5bc2f70f394c9de2c92be872e86a32337d45
tvsenyilvantartottadatok-birosagikivonat20200521_1590754348.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 563 Kb, 2020-05-29 14:12:28)
f0ade0a7fe12aﬀ5b2b447ae38b66d8678cc937d3107821ca693fdd4be05c188
tvsecegkivonat_1555582022.pdf (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2019-04-18 12:07:02) f13e0f29629989bf14bd7f21adcaa842dfd34185a2026368b54fb504fe5fca81
Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)
tiszakecske3696_7terkepmasolat_1567423752.pdf (Kér. kieg. szerk., 329 Kb, 2019-09-02 13:29:12) 578e52cb562f7fb0058e5733dbae36328c0a6fccf3ee9e7df57b9e28ea8ca3bb
lelato_alagsor_1556269558_1567423775.pdf (Kér. kieg. szerk., 259 Kb, 2019-09-02 13:29:35) 236a504549a6c42f0ee4c8bdc4634667b87a653e5cde469394c8a51159c32f71
lelato_alagsor_kicsinyitett_1556269562_1567423775.pdf (Kér. kieg. szerk., 269 Kb, 2019-09-02 13:29:35) c15c8b1adfe5e36b444057922597e9103c87e1b7433d18071ec258a3b26811f0
tiszakecske3696_7terkepmasolat_1563457687.pdf (Kér. kieg. szerk., 329 Kb, 2019-07-18 15:48:07) 578e52cb562f7fb0058e5733dbae36328c0a6fccf3ee9e7df57b9e28ea8ca3bb
helyszinrajztiszakecske3641_45helyrajziszam_1601452041.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2020-09-30 09:47:21)
f42ﬀ65489c535c5b9f9373353289a14f5df16588a8c19a445217ﬀ908d8fcd8
helyszinrajztiszakecske3696_7helyrajziszam_1601452041.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 325 Kb, 2020-09-30 09:47:21)
c1e5692ef2ef40a99687d39a8dde4c15f4f35ﬀa27a177a702954487a99c0ced
tiszakecske3696_7terkepmasolat_1556120240.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2019-04-24 17:37:20) 578e52cb562f7fb0058e5733dbae36328c0a6fccf3ee9e7df57b9e28ea8ca3bb
lelato_alagsor_1556269558.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2019-04-26 11:05:58) 5f3de94d80fb2d25aaebd8fe1f7bad63ﬀe0ae2bb12d38c46f57eedf597f74b9
lelato_alagsor_kicsinyitett_1556269562.pdf (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2019-04-26 11:06:02) 1ccdfa5c84e12fbbac988511b7f17247750be9dd295cd21181f5290450e0badc
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján ﬁzetendő Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás ﬁzetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás ﬁzetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a beﬁzetést igazoló bizonylatot!
sfpmod_2_igdij_beﬁzetes_bizonylat_1623326857.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 62 Kb, 2021-06-10 14:07:37)
845301b0d9cf6bb1b51ef2ab7b47cb4319eae22006720f8a3cd519464e553cbd
tvseigazgatasidij20191003_1570162556.pdf (Hiánypótlás, 100 Kb, 2019-10-04 06:15:56) a9ed3e77bf2a73c7e6274f90ef9dec30dc24e652d6bf1bd0bdccee9911eb761b
mlsztaoigazg.szolgdijigazolas_15566_1563456755.pdf (Kér. kieg. szerk., 100 Kb, 2019-07-18 15:32:35) 787559bfdb632a469fc1e3316e2d484c14c9e5958863408e6cc07acf617fb18e
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mlsztaoigazg.szolgdijigazolas_15566_1563456755_1567423852.pdf (Kér. kieg. szerk., 100 Kb, 2019-09-02 13:30:52)
4df060a785714f932d5bae25daf0d05868bad7684cc7399fc78a3ec65a11fd01
sfpmod_1_igdij_beﬁzetes_bizonylat_1590757214.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 57 Kb, 2020-05-29 15:00:14)
87e0d6d63d0e9fa07dd141d5d59da351f8e86ﬀdc7be66c7056177125362be4c
mlsztaoigazg.szolgdijigazolas_1556630026.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2019-04-30 15:13:46) a162f263fc0a25fddbb3ddb97f0de26b1136a267fbb473247a1731faf1762007
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_011_29614_20210610_1623326329.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 60 Kb, 2021-06-10 13:58:49)
df02db70a7ca46fa8117b343082e607e2b546865fb017d1d049088510939bdc6
koztart_opten_kerelem_001_29614_201_1556278551.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2019-04-26 13:35:51) 57be292198cbaaeebea147761ae7a72abf177acc71cf9c8be9182f92f997afd2
koztart_opten_kerelem_007_29614_20200924_1600953171.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 63 Kb, 2020-09-24 15:12:51)
35579cce421178d26d3f65688d7139b8da214114e90437d1652ﬀ92ec373d96d
koztart_opten_kerelem_006_29614_20200723_1595493533.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 55 Kb, 2020-07-23 10:38:53)
472950a5caeb7c434b457a9efde4b907043cab14c6289c4991851f2864e2a046
koztart_opten_kerelem_006_29614_20200723_1595493533.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 55 Kb, 2020-07-23 10:38:53)
472950a5caeb7c434b457a9efde4b907043cab14c6289c4991851f2864e2a046
koztart_opten_kerelem_005_29614_20200529_1590754369.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 55 Kb, 2020-05-29 14:12:49)
76edc503a35ae7086d8fda2ee1b1e89823ad8e8c2094af7625c0433cc13da832
koztart_opten_kerelem_003_29614_20190823_1566576118.pdf (Kér. kieg. szerk., 55 Kb, 2019-08-23 18:01:58)
6d95aﬀ5e7f94d3f1111faf9512ade921984357423441c0c390945a53b97d337
koztart_opten_kerelem_002_29614_201_1563201455.pdf (Kér. kieg. szerk., 55 Kb, 2019-07-15 16:37:35) 746deca8951ee515b7e5cd3dcabc96103ed49ea1cd654a9d85e237b373252cac
koztart_opten_kerelem_008_29614_20201012_1602487150.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 63 Kb, 2020-10-12 09:19:10)
c369d25ef92216d59559f521c60a074db23e986123196a44d0099887e77ca254
Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum
kobolmate-anyamagyarigazolvany_1556551138.pdf (Szerkesztés alatt, 580 Kb, 2019-04-29 17:18:58) 44b70e60a1529a40b216a3d35881f3a76430f5315624fddfce314363934eabae
kobolmateanyukajaeredetiigazola_1556551145.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2019-04-29 17:19:05) af8c239a7cadcb7f15e3d8674b85557c19b15c8275ee5a112eb4891d6d25955c
kobolmateanyukajaeredetiigazola_1556551150.pdf (Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2019-04-29 17:19:10) c07887c5b8fd60daeef53a7ﬀ1dfddbd3ef0f2557fc761ad749d06cd3cbb52e2
kobolmate-anyamagyarigazolvany_1563456899.pdf (Kér. kieg. szerk., 580 Kb, 2019-07-18 15:34:59) 44b70e60a1529a40b216a3d35881f3a76430f5315624fddfce314363934eabae
kobolmateanyukajaeredetiigazola_1563456899.pdf (Kér. kieg. szerk., 274 Kb, 2019-07-18 15:34:59) af8c239a7cadcb7f15e3d8674b85557c19b15c8275ee5a112eb4891d6d25955c
kobolmateanyukajaeredetiigazola_1563456900.pdf (Kér. kieg. szerk., 368 Kb, 2019-07-18 15:35:00) c07887c5b8fd60daeef53a7ﬀ1dfddbd3ef0f2557fc761ad749d06cd3cbb52e2
eredetimagyarsagotigazolodok2-_1563456903.jpg (Kér. kieg. szerk., 4 Mb, 2019-07-18 15:35:03) 0896dd32f4a6159d63482c0d5c7bfefa5778c1cdda4460a8460d426703f1374b
eredetimagyarsagotigazolodok.-_1563456906.jpg (Kér. kieg. szerk., 5 Mb, 2019-07-18 15:35:06) 8d2451e338c0865dde91bcc758badce26c1872837ccf39b1ba7ef72918b8b7c1
kobol_szerzodes_felbontasa_1563456907.pdf (Kér. kieg. szerk., 341 Kb, 2019-07-18 15:35:07) 8e7f83590ab09081b2e5faﬀ8586f449503b800d292d90c85b0c306d7b44904e
kobolmate-anyamagyarigazolvany_1556551138_1567424055.pdf (Kér. kieg. szerk., 580 Kb, 2019-09-02 13:34:15)
44b70e60a1529a40b216a3d35881f3a76430f5315624fddfce314363934eabae
kobol_szerzodes_felbontasa_1556551131_1567424055.pdf (Kér. kieg. szerk., 341 Kb, 2019-09-02 13:34:15) 8e7f83590ab09081b2e5faﬀ8586f449503b800d292d90c85b0c306d7b44904e
eredetimagyarsagotigazolodok.-_1556551127_1567424059.jpg (Kér. kieg. szerk., 5 Mb, 2019-09-02 13:34:19)
8d2451e338c0865dde91bcc758badce26c1872837ccf39b1ba7ef72918b8b7c1
eredetimagyarsagotigazolodok2-_1556551118_1567424062.jpg (Kér. kieg. szerk., 4 Mb, 2019-09-02 13:34:22)
0896dd32f4a6159d63482c0d5c7bfefa5778c1cdda4460a8460d426703f1374b
kobolmateanyukajaeredetiigazola_1556551150_1567424063.pdf (Kér. kieg. szerk., 368 Kb, 2019-09-02 13:34:23)
c07887c5b8fd60daeef53a7ﬀ1dfddbd3ef0f2557fc761ad749d06cd3cbb52e2
kobolmateanyukajaeredetiigazola_1556551145_1567424063.pdf (Kér. kieg. szerk., 274 Kb, 2019-09-02 13:34:23)
af8c239a7cadcb7f15e3d8674b85557c19b15c8275ee5a112eb4891d6d25955c
eredetimagyarsagotigazolodok2-_1556551118.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-29 17:18:38) 0896dd32f4a6159d63482c0d5c7bfefa5778c1cdda4460a8460d426703f1374b
eredetimagyarsagotigazolodok.-_1556551127.jpg (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2019-04-29 17:18:47) 8d2451e338c0865dde91bcc758badce26c1872837ccf39b1ba7ef72918b8b7c1
kobol_szerzodes_felbontasa_1556551131.pdf (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2019-04-29 17:18:51) 8e7f83590ab09081b2e5faﬀ8586f449503b800d292d90c85b0c306d7b44904e
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
husqvarnarider422tsawdfunyirotr_1556608586.pdf (Szerkesztés alatt, 973 Kb, 2019-04-30 09:16:26) 64e6c3da385652b872851968160cc04bd810ddcc1f45e9ece2a0c86ac7fb5474
husqvarnarider422tsawdfunyirotr_155_1563457051.pdf (Kér. kieg. szerk., 1015 Kb, 2019-07-18 15:37:31) 07c36c85e6a249bda9829a8b1d612f5229dbb331037ee07a786f61c479c1051e
muszakiadatoktoyotaproceverso_15562_1563457052.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-07-18 15:37:32) 55d52bf013a6c09932fc409e4dd412bb2f2796849b0f33545cc82dac04f6d75c
toyota_proaceverso_1556607825_1563457053.pdf (Kér. kieg. szerk., 318 Kb, 2019-07-18 15:37:33) 25d9a6575353095cbd244aab667fcadbdf9bfee8c66147812882171e70345cee
muszakiadatoktoyotaproceverso_15562_1563457052_1567424248.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2019-09-02 13:37:28)
55d52bf013a6c09932fc409e4dd412bb2f2796849b0f33545cc82dac04f6d75c
toyota_proaceverso_1556607825_1563457053_1567424248.pdf (Kér. kieg. szerk., 318 Kb, 2019-09-02 13:37:28)
25d9a6575353095cbd244aab667fcadbdf9bfee8c66147812882171e70345cee
husqvarnarider422tsawdfunyirotr_155_1563457051_1567424249.pdf (Kér. kieg. szerk., 1015 Kb, 2019-09-02 13:37:29)
07c36c85e6a249bda9829a8b1d612f5229dbb331037ee07a786f61c479c1051e
arajanlat_mufuvessportpalyakfelujitasarakarbantartasara_pharos95_1596547463.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 189 Kb, 2020-08-04 15:24:23)
790a83a2f79b1e355ecf68902fe669317f5137f357a056705eb05d2f736eb34b
sportcentrumklimatizalasarajanlat_1596547469.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 8 Mb, 2020-08-04 15:24:29) fc2c68403a97ebdb5591d547103a34bdbefb1e11be94e1dcdf33b42e6551b6fc
sportcentrumklimatizalasarajanlat_1590754302.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 8 Mb, 2020-05-29 14:11:42) fc2c68403a97ebdb5591d547103a34bdbefb1e11be94e1dcdf33b42e6551b6fc
muszakiadatoktoyotaproceverso_1556263472.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-26 09:24:32) 20db2452838995c7515079246003139b9e3bbe919839114ddbbf490bc1ee652b
toyota_proaceverso_1556607825.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2019-04-30 09:03:45) 02f74ce799d5704c44f761dd6a94079b00e5ﬀ35124e2d9ac76f281fb56453a1
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemepitesiengedelykotelesigazol_155_1556551501.pdf (Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2019-04-29 17:25:01) ea983a6d1553480625854f6a6f73c9a7bb926c02de1a27f8b6294d743aa59b85
nyilatkozat-nemepitesiengedely_1563457768.pdf (Kér. kieg. szerk., 656 Kb, 2019-07-18 15:49:28) 8697c2d0d15f02f0745b365f1e9476ee23f9803f32404e19c657ac07949111cb
nyilatkozat-nemepitesiengedely_1563457928.pdf (Kér. kieg. szerk., 656 Kb, 2019-07-18 15:52:08) 8697c2d0d15f02f0745b365f1e9476ee23f9803f32404e19c657ac07949111cb
nyilatkozat-nemepitesiengedelykotelestelkenbelulikabelezes_1567424349.pdf (Kér. kieg. szerk., 656 Kb, 2019-09-02 13:39:09)
8697c2d0d15f02f0745b365f1e9476ee23f9803f32404e19c657ac07949111cb
nemepitesiengedelykotelesigazol_1556269523_1567424357.pdf (Kér. kieg. szerk., 398 Kb, 2019-09-02 13:39:17)
ea983a6d1553480625854f6a6f73c9a7bb926c02de1a27f8b6294d743aa59b85
t_kecske_epitesi_eng_nelkul_vegezheto_1595493485.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 594 Kb, 2020-07-23 10:38:05)
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65706fd381a9024cce647f9e0d26d4855c1811e943bcafa99622eefd7c59e5c5
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
nyilatkozat-nemepitesiengedely_1563457491.pdf (Kér. kieg. szerk., 656 Kb, 2019-07-18 15:44:51) 8697c2d0d15f02f0745b365f1e9476ee23f9803f32404e19c657ac07949111cb
nemepitesiengedelykotelesberuhazaslelatokeritesekjatekoskijaro_1596546707.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 594 Kb, 2020-08-04 15:11:47)
65706fd381a9024cce647f9e0d26d4855c1811e943bcafa99622eefd7c59e5c5
nemepitesiengedelykotelesberuhazasmufuvespalyafelujitas_1596546708.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 492 Kb, 2020-08-04 15:11:48)
69f84afdd01335a1708298fa51eef53e263a119bdd047d5e88ecf8aea6854a2b
nemepitesiengedelykotelesigazol_1556269523_1567424390.pdf (Kér. kieg. szerk., 398 Kb, 2019-09-02 13:39:50)
ea983a6d1553480625854f6a6f73c9a7bb926c02de1a27f8b6294d743aa59b85
nyilatkozat-nemepitesiengedelykotelestelkenbelulikabelezes_1567424397.pdf (Kér. kieg. szerk., 656 Kb, 2019-09-02 13:39:57)
8697c2d0d15f02f0745b365f1e9476ee23f9803f32404e19c657ac07949111cb
nemepitesiengedelykotelesigazol_1556269523.pdf (Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2019-04-26 11:05:23) 1eb8c4c7a0386421a10d8e7f1fd9a8dee88a91d36842789b9af70fea2d3c6580
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
tvseonkormszerzodesasportcentru_155_1563457184.pdf (Kér. kieg. szerk., 5 Mb, 2019-07-18 15:39:44) 77b322eed03417a6905e7eeca53b12b29709d77c2b79de68ddf4e94879ﬀe13d
tvseonkormszerzodesasportcentru_1556627229_1567424467.pdf (Kér. kieg. szerk., 5 Mb, 2019-09-02 13:41:07)
77b322eed03417a6905e7eeca53b12b29709d77c2b79de68ddf4e94879ﬀe13d
tvseonkormszerzodesasportcentru_1556627229.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2019-04-30 14:27:09) f47da04010c1e4cd92cf3554a834b07ab680193e70a8732d9fb3a862fc5be947
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tiszakecske3641_45helyrajziszamtulajdonilap_1601374734.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 9 Kb, 2020-09-29 12:18:54)
2a096647c9ac79c5c2f4a7339d9c889bd675c9f14ec88d3ﬀ7b09c6768cc040c
tiszakecske3696_7helyrajziszamtulajdonilap_1601374743.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2020-09-29 12:19:03)
e02d0a57e60621bb195b59e07ce94e89ece09721fe92a48e052e08b787d82d36
terkep3696_7_1596546680.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 325 Kb, 2020-08-04 15:11:20) 6de4cd6b10fe5b6dbbda6c854efc4bed3315b22cc8a1776f76f16de80c32f910
tulajdonilap3641_42_1596546680.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 17 Kb, 2020-08-04 15:11:20) 59c6a0ef9f6522b5e185cc081b1d87502b8321a0ab788dbc0808c4acd9e79e1b
tiszakecske3696_7_1556120212_1563457237.pdf (Kér. kieg. szerk., 8 Kb, 2019-07-18 15:40:37) 01e982ac33a0b3462eb229070c49a8644f3df3601f38ac8dae56f59ddbfacdf2
tulajdonilap3641_45_1596546680.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 14 Kb, 2020-08-04 15:11:20) bcbae7d54950ea06ce7431dc42743cc35a59780f76527705d38d2327bdc409d2
tulajdonilap3696_7_1596546680.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 13 Kb, 2020-08-04 15:11:20) 1408f532368d3c8997de1250e963c978fd04adedb47eﬀb80430a007cdd30065
terkep3641_42_1596546680.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 98 Kb, 2020-08-04 15:11:20) 3815c64a4f5613eecf6acce693a6e891e90637258a9d61a1f126a24e8ba4fe9c
terkep3641_45_1596546681.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 91 Kb, 2020-08-04 15:11:21) 5e6f48941834ea3f1c071ada3203ec7d16c82bcfbb54c4d59cea45d90a576657
tiszakecske3696_7tulajdonilap_1563457708.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2019-07-18 15:48:28) 6bcf18b059188e3109be6764fcad40cc65011d3d72f5981f17d8dca6363a2297
tullap06052019041007390800-60122204_1556120203_1567424726.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2019-09-02 13:45:26)
4b390eef557f201b3228ae08df68419038278e83043ab2885e5b7afe2527925c
tiszakecske3696_7tulajdonilap_1567424738.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2019-09-02 13:45:38) 6bcf18b059188e3109be6764fcad40cc65011d3d72f5981f17d8dca6363a2297
terkep3696_7_1590757614.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 325 Kb, 2020-05-29 15:06:54) 6de4cd6b10fe5b6dbbda6c854efc4bed3315b22cc8a1776f76f16de80c32f910
tulajdonilap3641_42_1590757615.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 17 Kb, 2020-05-29 15:06:55) 59c6a0ef9f6522b5e185cc081b1d87502b8321a0ab788dbc0808c4acd9e79e1b
tulajdonilap3641_45_1590757615.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 14 Kb, 2020-05-29 15:06:55) bcbae7d54950ea06ce7431dc42743cc35a59780f76527705d38d2327bdc409d2
tulajdonilap3696_7_1590757615.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 13 Kb, 2020-05-29 15:06:55) 1408f532368d3c8997de1250e963c978fd04adedb47eﬀb80430a007cdd30065
terkep3641_42_1590757615.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 98 Kb, 2020-05-29 15:06:55) 3815c64a4f5613eecf6acce693a6e891e90637258a9d61a1f126a24e8ba4fe9c
terkep3641_45_1590757615.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 91 Kb, 2020-05-29 15:06:55) 5e6f48941834ea3f1c071ada3203ec7d16c82bcfbb54c4d59cea45d90a576657
tullap06052019041007390800-60122204_1556120203.es3 (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2019-04-24 17:36:43) 4b390eef557f201b3228ae08df68419038278e83043ab2885e5b7afe2527925c
tiszakecske3696_7_1556120212.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2019-04-24 17:36:52) c57cf9c96b73a63b71c36245d5ce240d35bf12213183aaac3184578c17695d61
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
palyavilagitas-telkenbelulikabe_1563457554.pdf (Kér. kieg. szerk., 221 Kb, 2019-07-18 15:45:54) 5873662f9194d78730e9ae09f74c4a42cfe52588fdd6bbe7bbd5be478077d79d
palyavilagitashozkapcsolodoelektr_1563457565.pdf (Kér. kieg. szerk., 190 Kb, 2019-07-18 15:46:05) 2eba4f55c0a885534cb3d1fa9b8aefbad8f64d268272d701aefb8710451a74a2
megyeiinfrastrukturakiepitesekoltsegvetes_1596547164.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 176 Kb, 2020-08-04 15:19:24)
f3365bfe108cdb7d97bd9a3bc08465d89d287cc9e6c1424593f40d356503c383
konnyuszerkezeteslelatoesmellekletek_1596547166.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-08-04 15:19:26)
c651da3875a59478eb9ef9895af5dc197658a4d62ccf983a31fe6b916535a2b5
tiszakecskepalyavilagitas2019.os_1563457731.xls (Kér. kieg. szerk., 108 Kb, 2019-07-18 15:48:51) f9d78dc7a66f8f0b79290b32714d5249051fe8feb21afdc64353885e17007f47
palyavilagitasprojektkoltsegemelkedespluszlampatestekmiatt_1596547374.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-08-04 15:22:54)
1270ee87e4abd5403abb763698aeb02245410ec7e3f84a979a0b56b954488c34
halozatfejlesztes-sportcentrumbelsokabelezeskoltsegvetes_1596547374.xlsx (Módosítás szerkesztés alatt, 15 Kb, 2020-08-04 15:22:54)
1f453f4768820f979d10ce0abcb965bfc83d650df3e106822d3cf92e154ad964
koltsegterv-egyebepuletfelujitaslelatoepitese_1601452209.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2020-09-30 09:50:09)
f3365bfe108cdb7d97bd9a3bc08465d89d287cc9e6c1424593f40d356503c383
koltsegterv-mufuvessportpalyakfelujitasakarbantartasa_pharos95_1601452210.pdf (Módosítás hiánypótlás melléklet, 189 Kb, 2020-09-30 09:50:10)
790a83a2f79b1e355ecf68902fe669317f5137f357a056705eb05d2f736eb34b
palyavilagitas-telkenbelulikabe_1563457554_1567424897.pdf (Kér. kieg. szerk., 221 Kb, 2019-09-02 13:48:17)
5873662f9194d78730e9ae09f74c4a42cfe52588fdd6bbe7bbd5be478077d79d
tiszakecskekoltsegvetesalagsorex_1556551117_1567424897.xlsx (Kér. kieg. szerk., 15 Kb, 2019-09-02 13:48:17)
70c73286190443347ed152da2e52dea7d2e7f15ee795e13a2cb0f4145d04df59
tiszakecskepalyavilagitas2019.os_1563457731_1567424897.xls (Kér. kieg. szerk., 108 Kb, 2019-09-02 13:48:17)
f9d78dc7a66f8f0b79290b32714d5249051fe8feb21afdc64353885e17007f47
palyavilagitashozkapcsolodoelektr_1563457565_1567424897.pdf (Kér. kieg. szerk., 190 Kb, 2019-09-02 13:48:17)
2eba4f55c0a885534cb3d1fa9b8aefbad8f64d268272d701aefb8710451a74a2
megyeiinfrastrukturakiepitesekoltsegvetes_1590754248.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 176 Kb, 2020-05-29 14:10:48)
f3365bfe108cdb7d97bd9a3bc08465d89d287cc9e6c1424593f40d356503c383
konnyuszerkezeteslelatoesmellekletek_1590754248.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-05-29 14:10:48)
c651da3875a59478eb9ef9895af5dc197658a4d62ccf983a31fe6b916535a2b5
tiszakecskekoltsegvetesalagsorex_1556551117.xlsx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2019-04-29 17:18:37) 70c73286190443347ed152da2e52dea7d2e7f15ee795e13a2cb0f4145d04df59
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
lelato_alagsor_1556269558_1556627467.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2019-04-30 14:31:07) 5f3de94d80fb2d25aaebd8fe1f7bad63ﬀe0ae2bb12d38c46f57eedf597f74b9
lelato_alagsor_kicsinyitett_1556269_1556627473.pdf (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2019-04-30 14:31:13) 1ccdfa5c84e12fbbac988511b7f17247750be9dd295cd21181f5290450e0badc
halozatfejlesztes-palyavilagitashozkapcsolodoelektromoshalozatbovitesatalakitas-szakmaiind_1596547358.docx (Módosítás szerkesztés alatt, 13 Kb, 2020-08-04 15:22:38)
6ed646e13a34b875d0db3d1219b32856f63817e6c004e0c3f244a2f80924b193
halozatfejlesztes-r1eontelepitesiterv_1596547359.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 674 Kb, 2020-08-04 15:22:39)
0b9fc36db76104077b912e3a4b7dbbaa5bce82b248321a4f75844967e02f73c2
halozatfejlesztes-ee-01villamosenergiaellatastervtiszakecskefocipalya-elrendezes2_1596547361.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-08-04 15:22:41)
cdf7b70a2e1f471de4df4b5f073dcdc673c74d680f6846ddaaa87e3d3a9ee8b4
halozatfejlesztes-palyavilagitasprojektkoltsegemelkedespluszlampatestekmiatt_1596547362.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-08-04 15:22:42)
1270ee87e4abd5403abb763698aeb02245410ec7e3f84a979a0b56b954488c34
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