
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Mezőkövesd Zsóry Kft

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Visszaigénylés

Utánpótlás  Visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  3464

A kérelmező jogállása  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 NB I-es felnőtt  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Nincs

Adószám  23497801-2-05

Bankszámlaszám  11734107-20121008-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzoráció, bérleti díj

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzoráció, bérleti díj, állami támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3400  Város  Mezőkövesd

Közterület neve  Széchenyi  Közterület jellege  utca

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  3400  Város  Mezőkövesd

Közterület neve  Széchenyi  Közterület jellege  utca

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 660 96 72  Fax  0

Honlap  www.mezokovesdzsory.hu  E-mail cím  mezokovesdzsory@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Bocsi Anna

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 30 660 96 72  E-mail cím  mezokovesdzsory@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bocsi Anna +36 30 660 96 72 mezokovesdzsory@gmail.com

Hadas Ildikó +36 30 952 79 80 ildiko.hadas@sporthelp.hu

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Mezőkövesd Stadion Nagy f.p. 3400
Mezőkövesd
Széchenyi út
9

5382 106*65 Saját 80 0 Ft 12

Mezőkövesd Camping Nagy f.p. 3400
Mezőkövesd
Bazsarózsa utca
2

7174/36 105*65 Saját 40 0 Ft 12

Mezőkövesd Tűzoltó pálya Nagy f.p. 3400
Mezőkövesd
Belterület
1

0160/3 100*60 Saját 40 0 Ft 12

Mezőkövesd Tűzoltó Pálya Nagy mf.p 3400
Mezőkövesd
Belterület
1

0160/3 100*60 Egyéb 40 0 Ft 12

Egri Városi Sportiskola Nagy mf.p 3300
Eger
Malomárok u
1

1307/97 100*60 Bérelt 16 6 000 Ft 9

Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Edzőterület 3300
Eger
Csiky Sándor u.
1

4600 20*40 Bérelt 12 3 500 Ft 4

Egri Kereskedelmi , Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari Szakkőzépiskola

Edzőterület 3300
Eger
Pozsonyi u.
4-6

8999/2 20*40 Bérelt 12 3 500 Ft 4
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 10 MFt 217 MFt 100 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 179 MFt 502 MFt 700 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 357 MFt 86 MFt 90 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 34 MFt 100 MFt

Összesen 546 MFt 839 MFt 990 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 233 MFt 519 MFt 600 MFt

Működési költségek (rezsi) 32 MFt 19 MFt 25 MFt

Anyagköltség 29 MFt 13 MFt 20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 42 MFt 75 MFt 50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 210 MFt 114 MFt 205 MFt

Összesen 546 MFt 740 MFt 900 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 15 946 069 Ft 318 921 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

69 415 039 Ft 1 388 301 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

288 151 174 Ft 5 763 023 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

425 434 116 Ft 8 508 682 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 499 987 Ft 170 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Utánpótlás csapataink az óvodás kortól a Bozsik program felső határáig ……. UP csapatot működtet. Felnőtt csapatunk NB1-be jutott, így klubunk óriás népszerűségnek örvend, nem csak a
városban hanem szűk környezetünkben, sőt ma már teljes megyénkben, illetve a környező megyék futball szertő lakosai körében. Fontos feladat emiatt az első osztályban való maradás minél
hosszabb távon, mert ez teszi igazán vonzóvá a gyerekek számára klubunkat. A Bozsik program egyik kijelölt alközpontjaként maximálisan magunkénak valljuk a program szellemiségét,
maradéktalanul végrehajtjuk az abban vállalt kötelezettségeinket, megszervezzük a kiskörzeti tornákat és fesztiválokat, valamint kiemelt megyei rendezvényeinket. Óvodákkal és iskolákkal
tovább bővítettük kapcsolatatinkat, már nem csak Mezőkövesd városában üzemelő intézményekkel, hanem a térségben, illetve a szomszédos megyékben lévőkkel is szoros együttműködést
ápolunk. A városban kialakítottuk az úgynevezett utánpótlás központunkat, mely kizárólag a fiataljaink edzés lehetőségeit támogatja. Minden feltételünk biztosítva van a magas szintű
munkához, műfüves pálya, füves pálya, kiszolgáló személyzet (öltöző stb.). 

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

A Futball Club Kft. központjában Széchenyi út 9. szám alatti ingatlanon a vendégszektorhoz tartozó parkoló kialakítása zúzottköves, amely a biztonságra veszélyes a kövek miatt, ezért ezt a
területet fel kell újítani és szilárd burkolattal kell ellátni. Terület nagysága kb. 4000 m2. Kivitelezés időpontja 2018. április. A 2013 évben épült lelátó részének nem megfelelő a csapadékvíz-
elvezető rendszere, ami miatt a lelátó környezete erősen rongálódik, ezért ezt a csatornázást a fedett lelátónál ki kell alakítani. Kivitelezés 2018. március. A Széchenyi úti ingatlan keleti oldalán
lévő kerítés állapota nem megfelelő és így az infrastruktúra szabályzatnak nem felel meg, ezért szükséges felújítani. Kivitelezés 2018. június. A Mezőkövesd-Zsóry Futball Club Kft. által a
Zsóry-fürdő melletti részén megvalósítandó utánpótlás központ teljes mértékben ki tudja elégíteni az ide érkező csapatok edzésigényét, ahhoz a meglévő füves pályák számát növelni
szükséges, amelyet a szomszédos ingatlanon (hrsz: 7174/28) a tulajdonos hozzájárulásával valósul meg. A pálya kivitelezését 2018. március tervezzük A Mezőkövesd-Zsóry üdülőterületén
kialakítandó utánpótlás központ területén megépült (2db) és megépülendő (2 db) élőfüves pályák megfelelő minőségűek legyen ahhoz szükséges megfelelő fenntartási eszközök. Az eszközök
nagy része már beszerzésre került a centerpályához amit itt is tudunk használni, de egyidejűség elkerülése érdekében néhány berendezésre még szüksége van. Mégpedig szükséges 1 db
erőgép (kommunális kisgép), valamint l db nagy-teljesítményű hengerkéses fűnyíróra. A centerpálya fűtését 2017 évben teljes mértékben elkészül, mivel jelenleg csak a pálya alatti csövezés
van kiépítve. A pályafűtés magában nem elegendő a téli időszakban a megfelelő fű borítás eléréshez, ehhez szükséges a füvet még napoztatni is. A napoztatást erre a célra kialakított lámpa
rendszerrel lehet elvégezni, amellyel el lehet érni a téli időszakban is megfelelő minőségű pályákat 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A Futball Club Kft. központjában Széchenyi út 9. szám alatti ingatlanon a vendégszektorhoz tartozó parkoló kialakítása esetében a kivitelezés időpontja 2018. április. A fedett lelátó
csatornázásának kivitelezése 2018. március. A Széchenyi úti ingatlan keleti oldalán lévő kerítés felújításának kivitelezése 2018. június. A Zsóry-fürdő melletti részén megvalósítandó utánpótlás
központ kialakítását 2018. márciusra tervezzük. Az egri pályák és kapcsolódó öltözők kialakítását 2018.áprilisra tervezzük. 

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

A 2017-2018-as évben bővítjük a Bozsik programban a gyermekek létszámát, óvodásaink létszámát jelentősen megnöveljük az által, hogy nemcsak Mezőkövesd, hanem a térség óvodáit is
bevonjuk programunkban. Változást jelent, hogy a régió központnak számító Diósgyőr alközpontja lettünk, amely miatt szoros együttműködést próbálunk kialakítani a régió központtal illetve az
alájuk tartozó további alközpontokkal. Szakember gárdánkat aszerint próbáljuk kialakítani, hogy figyelembe vesszük, hogy ezen fiatalok (5-13 éves korig) fontos szempont a bemutatás.
Megpróbáljuk bevonni a munkánkban a már edzői végzettséggel (C, B) licence-vel rendelkező játékosainkat. Versenyrendszerünkben minél több iskolát próbálunk bevonni és mind ehhez
megfelelő szakmai segítséget nyújtani. Számítunk továbbá az edzői végzettséggel rendelkező szülők segítségükre az által, hogy a kiscsoportos foglalkozásoknál esetén, időnként a
felügyeletben és a bemutatásban is részt vegyenek. A minőségi munkánk alapfeltétele, hogy fiatal tehetséges edzőinket megtartsuk, s mind anyagilag s mind erkölcsileg megbecsüljük. 

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

Mezőkövesd hosszú éveken keresztül önerőből oldotta meg a labdarúgás fenntartását mind az utánpótlás mind a felnőtt szinten. Elsődleges szempont korábban az egészséges életmódra
nevelés az amatőr sport minél magasabb szintű működtetését tartotta szem előtt. Fontos terv volt az utánpótlás bázis minél nagyobb kiszélesítése a környező települések felé is (tömegesítés
volt az elsődleges szempont). Az elmúlt évek során az NB1-es feljutást követően jelentősen változott a klub megítélése mind a térségben mind országos szinten. Az infrastruktúra nagymértékű
fejlesztés óriási hatással volt a magasabb léptékű sportszakmai munka megteremtésére. A tömegesítés továbbra is fontos szegmens nálunk, de egyre nagyobb figyelmet fordítunk az
úgynevezett talentumok felkutatásában. Fejlett labdarúgó életünk egyre inkább megtartó a fiatalok számára, nem tekingetnek más sportágak felé, valamint óriási kiugrási lehetőséget teremt a
hátrányos helyzetű gyermekek számára is. Mezőkövesd 2017-re nemcsak a városban élő gyermekek, diákok számára elérhető, hanem a térség valamint kollégiumi lehetőségeink által a
környező megyék vagy akár a távolabbi régiókból is érkezhetnek hozzánk a minőségi sportot űzni akarók. Érzékeljük, hogy értékeink megtartása, klubunk vonzómaradása egyik feltétele, hogy
felnőtt csapatunk minél hosszabb ideig megőrizze NB1-es tagságát.

be/SFPHPM01-17256/2017/MLSZ

2017-11-23 17:53 5 / 29



Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

vezető edző Edző UEFA Pro Egyéb 160 12 289 478 Ft 60 479 Ft 4 199 484 Ft

adminisztrátor Egyéb Nem
releváns

EKHO 80 12 57 896 Ft 11 579 Ft 833 702 Ft

könyvelő Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 202 635 Ft 43 111 Ft 2 948 952 Ft

kiszolgáló személyzet Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 115 791 Ft 25 742 Ft 1 698 396 Ft

ügyvezető klubigazgató Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 202 635 Ft 47 619 Ft 3 003 048 Ft

pénzügyi vezető Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 202 635 Ft 47 619 Ft 3 003 048 Ft

marketing ügyintéző Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 115 791 Ft 25 742 Ft 1 698 396 Ft

akadémia vezető Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 202 635 Ft 43 111 Ft 2 948 952 Ft

technikai vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 100 12 115 791 Ft 23 158 Ft 1 667 390 Ft

edző Edző UEFA B EKHO 80 12 88 547 Ft 17 709 Ft 1 275 077 Ft

gyúró Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 132 002 Ft 33 542 Ft 1 986 528 Ft

kapus edző Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 202 635 Ft 43 111 Ft 2 948 952 Ft

fizikoterapeuta Egyéb Nem
releváns

EKHO 80 12 57 896 Ft 11 579 Ft 833 702 Ft

pályakarbantartó Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 79 896 Ft 18 776 Ft 1 184 064 Ft

pályakarbantartó Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 79 896 Ft 18 776 Ft 1 184 064 Ft

2100 180 2 146 159 Ft 471 654 Ft 31 413 756 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

vezető edző 17

edző 306

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

15 467 687 Ft 159 461 Ft 318 921 Ft 15 946 069 Ft 15 946 069 Ft 31 732 677 Ft 31 892 138 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép hengerkéses fűnyíró (Egyedi) db 1 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft

Pályakarbantartó gép kommunális kisgép (Egyedi) db 1 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

Személyszállítási eszköz nagybusz (9 főtől) új db 1 17 000 000 Ft 17 000 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűnapoztató photovolterikus lámpa (Egyedi) db 4 12 000 000 Ft 48 000 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz masszázságy db 1 39 370 Ft 39 370 Ft

Sportegészségügyi eszköz masszőr orvosi táska (Egyedi) db 2 21 260 Ft 42 520 Ft

97 081 890 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

hengerkéses fűnyíró A Mezőkövesd-Zsóry üdülőterületén kialakítandó utánpótlás központ területén megépült (2db) és megépülendő (2 db) élőfüves pályák megfelelő
minőségűek legyen ahhoz szükséges megfelelő fenntartási eszközök. Az eszközök nagy része már beszerzésre került a centerpályához amit itt is
tudunk használni, de egyidejűség elkerülése érdekében néhány berendezésre még szüksége van. Mégpedig szükséges 1 db erőgép (kommunális
kisgép), valamint l db nagy-teljesítményű hengerkéses fűnyíróra.

kommunális kisgép A Mezőkövesd-Zsóry üdülőterületén kialakítandó utánpótlás központ területén megépült (2db) és megépülendő (2 db) élőfüves pályák megfelelő
minőségűek legyen ahhoz szükséges megfelelő fenntartási eszközök. Az eszközök nagy része már beszerzésre került a centerpályához amit itt is
tudunk használni, de egyidejűség elkerülése érdekében néhány berendezésre még szüksége van. Mégpedig szükséges 1 db erőgép (kommunális
kisgép), valamint l db nagy-teljesítményű hengerkéses fűnyíróra.

nagybusz (9 főtől) új A sportszervezetünk célja az utánpótlás csapatok létszámának bővítése, természetesen minden utánpótlás résztvevő részére biztosítani szeretnénk
minél több torna-részvételi lehetőséget, melynek alapvető feltétele, hogy a gyerekek biztonságos, kényelmes járművel jussanak el a versenyek
helyszíneire. Ennek leggazdaságosabb, legrugalmasabb megoldása a saját tulajdonú autóbusz, ezért szeretnénk jelen programban ezt
megvalósítani.

fűnapoztató A centerpálya fűtését 2017 évben teljes mértékben elkészül, mivel jelenleg csak a pálya alatti csövezés van kiépítve. A pályafűtés magában nem
elegendő a téli időszakban a megfelelő fű borítás eléréshez, ehhez szükséges a füvet még napoztatni is. A napoztatást erre a célra kialakított lámpa
rendszerrel lehet elvégezni, amellyel el lehet érni a téli időszakban is megfelelő minőségű pályákat

masszázságy A korszerű utánpótlás centrum egyik alapvető kelléke a megfelelő minőségű/állapotú masszázs ágy. A masszőr minőségi munkavégzésének alapvető
feltétele a jól felszerelt, hordozható masszőr táska. Ezért szükséges ezek beszerzése.

masszőr orvosi táska A korszerű utánpótlás centrum egyik alapvető kelléke a megfelelő minőségű/állapotú masszázs ágy. A masszőr minőségi munkavégzésének alapvető
feltétele a jól felszerelt, hordozható masszőr táska. Ezért szükséges ezek beszerzése.

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

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

67 332 588 Ft 694 150 Ft 1 388 301 Ft 69 415 039 Ft 29 749 302 Ft 98 470 191 Ft 99 164 341 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
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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)

Pályaépítés élőfüves nagypálya építés 2017-07-01 2019-06-30 2019-06-30 92 000 000
Ft

Pályaépítés műfüves nagypálya építés 2017-07-01 2019-06-30 2019-06-30 110 000 000
Ft

Öltöző építése öltöző építése 2017-07-01 2019-06-30 2020-06-30 45 000 000
Ft

Sportcsarnok sportcsarnok építése 2017-07-01 2019-06-30 2019-06-30 550 000 000
Ft

Pályaépítés élőfüves nagypálya építés 2017-07-01 2019-06-30 2019-06-30 150 000 000
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2017-07-01 2019-06-30 2019-06-30 3 000 000 Ft

Környezetrendezés környezetrendezés 2017-07-01 2019-06-30 2019-06-30 40 000 000
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2017-06-01 2019-06-30 2019-06-30 8 000 000 Ft

998 000 000
Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

élőfüves nagypálya építés öntözőrendszerrel, kispadokkal, világítással - Egerben

műfüves nagypálya építés világítással - Egerben

öltöző építése 4 öltözős épület - Egerben

sportcsarnok építése UP Sportcentrum Mezőkövesd- könnyűszerkezetes edzőcsarnok- fűthető/hűthető/mozgatható oldalfalú ( öltözőkkel, birói öltözővel, orvosi szobával)

élőfüves nagypálya építés fűthető füves nagypálya

biztonsági beruházás Kerítés magasítás

környezetrendezés vendégparkoló burkolása MLSZ előírásoknak megfelelően

biztonsági beruházás U alakú lelátó csatornázása és lelátó javítása biztonsági okokból

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pályaépítés élőfüves nagypálya
építés

Nagy f.p. 3300
Eger
Belterület
2371/14

2371/14 Pályaméret 115x74 Egyéb

Pályaépítés műfüves nagypálya
építés

Nagy mf.p 3300
Eger
Belterület
2371/14

2371/14 Pályaméret 115x74 Egyéb

Öltöző
építése

öltöző építése Öltöző 3300
Eger
Belterület
2371/14

2371/14 m2 270 Egyéb

Sportcsarnok sportcsarnok építése Edzőcs. 3400
Mezőkövesd
Bazsarózsa u.
2

7174/37 Nézőszám 3400 Saját
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2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pályaépítés élőfüves nagypálya
építés

Nagy f.p. 3400
Mezőkövesd
Fülemüle u.
7174/28 hrsz

7174/28 Pályaméret 115x74 Saját

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Egyéb 3400
Mezőkövesd
Széchenyi u.
9

5382 Nem
releváns

260 fm Saját

Környezetrendezés környezetrendezés Egyéb 3400
Mezőkövesd
Széchenyi u.
9

5382 Nem
releváns

350 m2 Saját

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Egyéb 3400
Mezőkövesd
Széchenyi
9

5382 Nem
releváns

420m2 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 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

2017/18 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. 279 506 640 Ft 2 881 512 Ft 5 763 023 Ft 288 151 174 Ft 123 493 360 Ft 408 763 023 Ft 411 644 535 Ft

Utóf. 412 671 093 Ft 4 254 341 Ft 8 508 682 Ft 425 434 116 Ft 182 328 907 Ft 603 508 682 Ft 607 763 023 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Mezőkövesd-Zsóry U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Mezőkövesd-Zsóry U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U14 MEZŐKÖVESD ZSÓRY U14 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Mezőkövesd-Zsóry U13 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Mezőkövesd Kiemelt U13 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Mezőkövesd-Zsóry U11 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Mezőkövesd Kiemelt U11 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U11 U11 C csapat 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 U11 D csapat 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 U7 D csapat 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 U7 B csapat 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 U7 C csapat 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 U9 B csapat 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

U9 U9 C csapat 8 Bozsik Egyesületi Program Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Egyéb 3 500 Ft 12 4 168 000 Ft

Egri Kereskedelmei , Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakközépiskola

Egyéb 3 500 Ft 12 4 168 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium az Egerből igazolt UP játékosok helyben biztosított edzés lehetőségének megoldására

Egri Kereskedelmei , Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola az Egerből igazolt UP játékosok helyben biztosított edzés lehetőségének megoldására

2017/18 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 3388 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 2944 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 3378 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző 2951 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző TANC1429-01255 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Edző TANC1305-00304 EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

3388 UEFA B U9 5 12

2944 UEFA B U7 5 22

3378 UEFA B U11 5 12

2951 UEFA B U13 5 30

TANC1429-01255 MLSZ Grassroots C U9 5 12

TANC1305-00304 MLSZ Grassroots C U13 5 22

Válasszon UEFA B U11 5 20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyszállítási költségek 213 430 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 336 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 8 640 000 Ft

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

Összesen 9 189 430 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

8 244 987 Ft 85 000 Ft 170 000 Ft 8 499 987 Ft 944 443 Ft 9 359 430 Ft 9 444 430 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 318 921 Ft 318 921 Ft 159 461 Ft 478 382 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 388 301 Ft 1 388 301 Ft 694 150 Ft 2 082 451 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 5 763 023 Ft 5 763 023 Ft 2 881 512 Ft 8 644 535 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 8 508 682 Ft 8 508 682 Ft 4 254 341 Ft 12 763 023 Ft

Utánpótlás-nevelés 170 000 Ft 170 000 Ft 85 000 Ft 255 000 Ft

Összesen 16 148 927 Ft  24 223 391 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A közreműködő sportfejlesztési program előkészítésével, megvalósításával, elszámolásával, illetve a szükséges adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan
ad tanácsot a sportszervezetnek.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködő sportfejlesztési program előkészítésével, megvalósításával, elszámolásával, illetve a szükséges adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan
ad tanácsot a sportszervezetnek.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A közreműködő sportfejlesztési program előkészítésével, megvalósításával, elszámolásával, illetve a szükséges adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan
ad tanácsot a sportszervezetnek.

Tárgyi utófinanszírozott A közreműködő sportfejlesztési program előkészítésével, megvalósításával, elszámolásával, illetve a szükséges adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan
ad tanácsot a sportszervezetnek.

Utánpótlás-nevelés A közreműködő sportfejlesztési program előkészítésével, megvalósításával, elszámolásával, illetve a szükséges adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan
ad tanácsot a sportszervezetnek.
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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: Mezőkövesd, 2017. 11. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bocsi Anna (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Mezőkövesd, 2017. 11. 23.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Bocsi Anna (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: szponzoráció, bérleti díj, állami támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: szponzoráció, bérleti díj

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☑gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Mezőkövesd, 2017. 11. 23.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

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

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

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

Fájlok száma: 17
Utolsó feltöltés:

2017-11-14 15:38:56

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Mezőkövesd, 2017. 11. 23.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 15 467 687 Ft 159 461 Ft 318 921 Ft 15 946 069 Ft 15 946 069 Ft 31 732 677 Ft 31 892 138 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 759 510 321 Ft 7 830 003 Ft 15 660 006 Ft 783 000 329 Ft 335 571 569 Ft 1 110 741 896
Ft

1 118 571 899 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

67 332 588 Ft 694 150 Ft 1 388 301 Ft 69 415 039 Ft 29 749 302 Ft 98 470 191 Ft 99 164 341 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

279 506 640 Ft 2 881 512 Ft 5 763 023 Ft 288 151 174 Ft 123 493 360 Ft 408 763 023
Ft

411 644 535 Ft

- ebből utófinanszírozott 412 671 093 Ft 4 254 341 Ft 8 508 682 Ft 425 434 116 Ft 182 328 907 Ft 603 508 682
Ft

607 763 023 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 244 987 Ft 85 000 Ft 170 000 Ft 8 499 987 Ft 944 443 Ft 9 359 430 Ft 9 444 430 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 783 222 995 Ft 8 074 464 Ft 16 148 927 Ft 807 446 385 Ft 352 462 081 Ft 1 151 834 003
Ft

1 159 908 467 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 120 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (81 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)

mezokovesdkftalairasicimpeldany_1492528319.pdf (Szerkesztés alatt, 675 Kb, 2017-04-18 17:11:59) 6ba33aa5cd27c1272a14e455fc57c9bc5ecf00b26e52d4319078c3d86b4480e6

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

keszitesalatt_1493722569.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 12:56:09) c76d12a514d19be4007110f4dc1c9754a1539c31e09e4f62776cbcb29deb949e

mezokovesd_hrsz_7174_28_elofuvespal_1510668886.pdf (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2017-11-14 15:14:46)
4edabd560077e6ceb76ceb41d01b51d9c6b43628e50a01c2602461cbd28fde0e

biztonsagi_beruhazas_csatornaepites_1510669091.pdf (Hiánypótlás melléklet, 43 Kb, 2017-11-14 15:18:11) 290e34158b2b0ee5bb200ccb0861fda4944d17dfa0cb82278727b42f3843f2d2

biztonsagi_beruhazas_kerites_muszak_1510669096.pdf (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2017-11-14 15:18:16) 5589ad72ed6c2c6ea9c38ec3c4940ff4c52d9861e233bab7301f291e427836b1

koltsegvetes_kornyezetrendezes_40_m_1510669310.pdf (Hiánypótlás melléklet, 29 Kb, 2017-11-14 15:21:50)
3ebf0329c40caaa674b534045b1fe3987221d4e5fa3e50d7aa02b8230670c986

egeroltozokoltsegvetees_1510670218.xls (Hiánypótlás melléklet, 116 Kb, 2017-11-14 15:36:58) 2bdead1fac342f72fc792dd73823844e9f7818a699cad8807c3b1b638ed9996c

koltsegvetes_mufuves_palya_eger583_1510670226.xls (Hiánypótlás melléklet, 69 Kb, 2017-11-14 15:37:06) 75a450eba1b01b22cfd65550a95a96102a0a8662a5600c1e9474e28438fc55ad

koltsegvetes_elofuvespalya_eger_92_1510670248.xls (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2017-11-14 15:37:28) 30a2686971adc9066898521385bacf32a852efd56f0e7959dd57329df643a327

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

keszitesalatt_1493722657.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 12:57:37) c76d12a514d19be4007110f4dc1c9754a1539c31e09e4f62776cbcb29deb949e

ures_1511452427.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-11-23 16:53:47) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

keszitesalatt_1510673882.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2017-11-14 16:38:02) c76d12a514d19be4007110f4dc1c9754a1539c31e09e4f62776cbcb29deb949e

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

keszitesalatt_1493733895.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 16:04:55) c76d12a514d19be4007110f4dc1c9754a1539c31e09e4f62776cbcb29deb949e

mezokovesdkftnyilatkozat_de_minim_1510674143.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-11-14 16:42:23) 0b702c2bc0cf8a210592fb4ae355902b4cbbc62581d57558845f4d40286dcb88

Egyéb dokumentumok

busz_arajanlat_1510668500.pdf (Hiánypótlás melléklet, 356 Kb, 2017-11-14 15:08:20) ba192981abfaa1c82702a277b4df636f5a44268487c6430f2abd2e0dc90e2250

hengerkesesfunyiroeskommunalisk_1510668512.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2017-11-14 15:08:32) c96dc8a7df5264a61cb8a9491ddc09c9d0d5be268678d372368d6ac0a73bb3e6

fotovoltatikus_lampa_leirasa_1510668527.pdf (Hiánypótlás melléklet, 471 Kb, 2017-11-14 15:08:47) 328cc55341946db7c35ae5c8fcc6c11bee57de96d626f35ac359920922602817

photovolterikuslampalatvany_1510668532.jpg (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2017-11-14 15:08:52) 9fac4ce20cc6aed68bd80d666b8729848933e9e13ced3206c7e13553d151437d

strabagarajanlat_fotovoltaikuslam_1510668536.doc (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2017-11-14 15:08:56) 4785e6600989aeb7d7b0d71d6f766b5d55983b2ff7f62d360793f5cf664000a0

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

mezokovesdkft_emminyilatkozat_172_1493733917.pdf (Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2017-05-02 16:05:17) 59692a27226e9bbeb8c81b87f6012b6f9314c05737979d265216a1dc7046ec05

mezokovesdkft_emminyilatkozat_1510674099.pdf (Hiánypótlás melléklet, 451 Kb, 2017-11-14 16:41:39) 2430974f292caab2709781c58689d0382ff409d449227fb0c4887aad7c7baa54

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

mezokovesdzsoryfutballclubkft._1493372939.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2017-04-28 11:48:59) 5cc2a3ac5df1baac4b23ba09b489d498a289781f3a8dc8652c279d2c67ff7d54

mezokovesdzsoryfutballclubkft._1492681792.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2017-04-20 11:49:52) 6b98fd89295bde6c472f977ea2a3926204b6fd878f82ddbdc8c5fc8c63d23d7a

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

mezokovesdkft_2017-18utalasigazol_1493372786.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2017-04-28 11:46:26) bce9baf058e89ba1ab04faca2500abfc0bb8bde512fbcd93c14fc282156dd9cd

ig_szolg_dij_utalasigazolas_1510668598.pdf (Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2017-11-14 15:09:58) 7e418b4d4090070d6a3371ff71667a96701b78625ddbc0b77cfd00985840f98c

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

1_mezokovesd_zsory_futball_club_kor_1493372927.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-28 11:48:47) 3cfc947808f48efa8c9bf006d5e496e50ff7e942eff87c804865284257a87786

mezokovesdkftkoztartozasmentes20_1492528330.pdf (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2017-04-18 17:12:10) ced77ae76acfcba1f28cd945dff012893327887250feb472b92c0b5c83c77a47

mezokovesdkftkoztartozasmentes20_1492681806.pdf (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2017-04-20 11:50:06) ced77ae76acfcba1f28cd945dff012893327887250feb472b92c0b5c83c77a47

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

mezokovesdkftengedelykoteleste_1493372908.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2017-04-28 11:48:28) f179c3495dea8c6527ffeee72421d00bf56249e4e3c78bf56ae045f15c30f130

ures_1511452416.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-11-23 16:53:36) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

mezokovesdkftengedelykoteleste_1510673844.pdf (Hiánypótlás melléklet, 150 Kb, 2017-11-14 16:37:24) f179c3495dea8c6527ffeee72421d00bf56249e4e3c78bf56ae045f15c30f130

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

beszerzesalatt_1493722558.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 12:55:58) 8d21b988a8a33be61a06229b13d4b69a11471bbe3795da336a8f267d7a1b2677

ures_1511452409.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-11-23 16:53:29) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

mezokovesdkftnemengedelykoteles_1510669411.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2017-11-14 15:23:31) cd49a24cdbb6029c883c78aa7b05a35352316f13c1a3076675b1e8b8c940cf56

mezokovesdkft_nemengedelykoteles_1510669428.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2017-11-14 15:23:48) 97295de61adfcec0f16ec6cc65e9c9380720f45b94d1fd91f5ad1bbd80bfc88a

tulajdonosinyilatkozat7174-28hrs_1510669634.pdf (Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2017-11-14 15:27:14) f9a9afaad3579699acc167e2b913873b1cffa4c08052f8cb1e59f72cc3a74ad8

tulajdonosi_hozzajarulas_beruhazaso_1510670201.pdf (Hiánypótlás melléklet, 415 Kb, 2017-11-14 15:36:41) 300be13112e4f3c0d066aba40a303007459f3fb26f414d48e928598a77e9b6bf

nem_ep_eng_koteles_nyilatkozat_eger_1510670396.pdf (Hiánypótlás melléklet, 63 Kb, 2017-11-14 15:39:56) c4e73050068a25e991eefd7506cc519adf03962ce47c935248c5af72c77e7e32

nemengedelykotelesparkolo_1510673668.pdf (Hiánypótlás melléklet, 238 Kb, 2017-11-14 16:34:28) d2c984326b3359030e154711d099c7499706d89fced5a78e93e5331f9b6d074f

sportcsarnokepitesiengedely_1510673678.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-11-14 16:34:38) 807ace9716f474ae483bb65cc7da565110d2fd88d8cfcd55335eafbad1b0cead

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
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mezokovesdkft_sportceluingatlanh_1493372864.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2017-04-28 11:47:44) d4d3676d26f02504260c7a06ba2dcf468736fa096fba9afcdc262992e5ece5c1

ures_1511452395.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-11-23 16:53:15) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

mezokovesdfckfthasznalatinyilat_1510673766.pdf (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2017-11-14 16:36:06) 6192d4abb6d7b12e8f8ca43849ec9a795550758e954cd640e0c580ef1713f27b

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

tualjdonilap7174_28_1493717928.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2017-05-02 11:38:48) 417353549c6ec4833b9c607785813659ad2ecec3e7b69dd05a99a9e98d0a5b90

tualjdonilap7174_37camping_1493717941.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-05-02 11:39:01) 5ea47535e41cdc9e5592c2661ba951ad6ca28ca56c57036e593bb896813190eb

tulajdonilap5382_1493717951.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-05-02 11:39:11) eabc06977969158f30743b99a10e9cf08db5fd309e6f362a44410a33b107ea92

tulajdonilap7174_36camping_1493717966.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2017-05-02 11:39:26) 7cd87f7c1b92725d76618e1f6446b618f81e54f926f524d24c7ea96f71ce4257

ures_1511452401.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2017-11-23 16:53:21) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

tulajdonilap7174_28hrsz_1510668981.pdf (Hiánypótlás melléklet, 60 Kb, 2017-11-14 15:16:21) 4534380ba3d13b15a4d74d9af3092f3b4009fce6c2f2c5cefb70aab63893596c

tulajdonilap7174_37_1510668986.pdf (Hiánypótlás melléklet, 48 Kb, 2017-11-14 15:16:26) 96a8e97d71c3372bebd9a7983c0e1f62ff691518f9d11ae6ceb8e246eacac779

tulajdonilapeger5832_6_1510670138.pdf (Hiánypótlás melléklet, 128 Kb, 2017-11-14 15:35:38) f52c049bbdf2024ad758bbf2dc571979b2a3dbf4e1326794a3dc4060b61fd2f2
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Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

mezokovesd-fedettedzocsarnokkol_1493718017.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 11:40:17) d5462981908a8885d339db5090a364ba89d2786b30b492a00083c1f4fb2120bd

mezokovesd_hrsz_7174_28_elofuvespal_1510668911.pdf (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2017-11-14 15:15:11)
4edabd560077e6ceb76ceb41d01b51d9c6b43628e50a01c2602461cbd28fde0e

mezokovesd_arajanlatelofuvespalya_1493721541.xlsx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-05-02 12:39:01) 44eb0f56fd81dca535c7a4c8ba3307f1c27b0f7d728d9f4eebb5a228219b25a9

mezokovesdvendegparkoloterburko_1493721555.xlsx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 12:39:15) f7ad9632785cc94a2813c59345de25f30db43a7d2c9199cd922a0d7b8657ee0c

biztonsagi_beruhazas_csatornaepites_1510669190.pdf (Hiánypótlás melléklet, 43 Kb, 2017-11-14 15:19:50) 290e34158b2b0ee5bb200ccb0861fda4944d17dfa0cb82278727b42f3843f2d2

biztonsagi_beruhazas_kerites_muszak_1510669196.pdf (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2017-11-14 15:19:56) 5589ad72ed6c2c6ea9c38ec3c4940ff4c52d9861e233bab7301f291e427836b1

koltsegvetes_kornyezetrendezes_40_m_1510669291.pdf (Hiánypótlás melléklet, 29 Kb, 2017-11-14 15:21:31)
3ebf0329c40caaa674b534045b1fe3987221d4e5fa3e50d7aa02b8230670c986

koltsegvetes_elofuvespalya_eger_92_1510670263.xls (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2017-11-14 15:37:43) 30a2686971adc9066898521385bacf32a852efd56f0e7959dd57329df643a327

muszaki_leiras_oltozo_eger_45_mft_1510670280.pdf (Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2017-11-14 15:38:00) c224559db3ee76ced99a36caecd502bdf23cd99f45a855460943e733d785eee1

koltsegvetes_mufuves_palya_eger583_1510670300.xls (Hiánypótlás melléklet, 69 Kb, 2017-11-14 15:38:20) 75a450eba1b01b22cfd65550a95a96102a0a8662a5600c1e9474e28438fc55ad

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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