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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

~O~ . szám ú előterjesztés 

a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület sportfejlesztési programjának 
megvalósítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (a továbbiakban: ~ISE) és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Onkormányzat) közös pályázata 
eredményeként 2004-ben került megépítésre a Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: 
Sportközpont) 1105 Budapest, Ihász u. 24. szám alatt található ingatlanon egy 52x48-as 
méretű műflives borítású pálya. A pálya építésekor az Önkormányzat vállalta, hogy a 
megvalósult pálya sportcélú használatát legalább 15 évig biztosítja. A KISE az Ifjúsági és 
Sportminisztériummal kötött szerződésében vállalta, hogy a pályát 15 évig utánpótlásedzésre, 
versenyeztetésre használj a. 
Az építés óta eltelt évek során az intenzív pályahasználat következtében a műfű 

szálhosszúsága elkopott, több helyen felszakadt, balesetveszélyessé vált. A pálya javítása 
helyett a műfű teljes cseréje vált indokolttá. 
A Magyar Labdarúgó Szövetségnek (a továbbiakban: MLSZ) a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao) alapján biztosított 
pályázati programja keretében a KISÉ-nek lehetősége nyílt támogatást igényelni a műfúves 
pálya burkolatának felújítására. Nyertes pályázat esetén a támogatás intenzitása 70%, az 
önrész 30%. 
Az MLSZ a KISE által benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel az 
egyesületet, melynek keretén belül szükséges benyújtani a műflivespálya-felújítással érintett 
ingatlan tulajdonosának a beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozatát. Továbbá az 
ingatlan tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a felújítást követő öt éves határozott 
időtartamon keresztül a KISE a felújított pályát térítésmentesen használhatja. Az ingatlan 
8309/41657 tulajdoni hányadának tulajdonosa az Önkormányzat. 
A KISE pályázata az előterjesztés 2. melléklete, az MLSZ hiánypótlásról szóló végzése a 3. 
melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázat benyújtásakor a pálya felújítására rendelkezésre álló árajánlat alapján a beruházás 
összege 26 573 176 forint. Az árajánlat az előterjesztés 4. melléklete. Az Önkormányzat a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 7 millió 
forintot különített el az önrész támogatására. 

A KISE a Sportközponttal jelenleg hatályban lévő bérleti szerződéseiben rögzítve heti 19,5 
óra időtartamban használja a pályát, melyből 15 órát az utánpótlás edzéseire és 4,5 órát az 
"öregfiúk" foglalkozásaira vesz igénybe, évente l O hónapon keresztül. A nyári hónapokban az 
edzéseket és edzőtáborokat a KISE Gyakorló utcai bázisán tartják. A KISE általi használat 
összességében havonta 378 OOO forint bérletidíj-bevételt jelentene a Sportközpontnak, ami 



éves szinten nagyságrendileg 3, 7 millió forintot j e lent. Ez az öt éves id őszakra vetítve 18,5 
millió forint bevételkiesést eredményez. Az Önkormányzat által önrészként biztosított 7 
millió forint és a 18,5 millió forint bevételkiesés összesen 25,5 millió forint "befektetést 
jelent" a 26,5 millió forintos beruházásba, a várható 70%-os támogatás mellett. 

A KISE és a Sportközpont között létrejött bérleti szerződések másolata az előterjesztés 5. 
melléklete. 

III. A végrehajtás feltételei 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján a 
Sportközpont által használt 41447 hrsz-ú kivett közpark besorolású ingatlan forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősül. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 21. § a) pontja alapján a 
forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelem használatba adásáról a naptári éven túli 
használatba adás esetén a Képviselő-testület dönt. 

Külön ingyenes használati szerződés keretében kerül rögzítésre az öt éves időszakban 
biztosított pályahasználat mennyisége legfeljebb heti 19,5 óra időtartamban. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. október" AJ__:' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz bó Krisztián 
Jegy 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (X. 20.) határozata 
a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület sportfejlesztési programjának 
megvalósítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint az ingatlan 
8309/41657 tulajdoni hányadának tulajdonosa a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület által a 
Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályázat eredményessége esetén hozzájárulását 
adja az ll 05 Budapest, Ihász u. 24. szám alatt található 4144 7 hrsz.-ú sporttelep ingatlanon 
lévő műfüves pályán történő beruházás megvalósításához. 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a legalább 5 millió forint értékű felújítás 
megvalósulását követően öt éves határozott időtartamon keresztül a Kőbányai Ifjúsági Sport 
Egyesület ingyenes használatába adja az l. pontban megjelölt ingatlanon található műfüves 
pályát legfeljebb heti 19,5 óra időtartamban. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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A kérelmező adatai 

A kérelmező szervezet teljes neve 

A kérelmező szervezet rövidített neve 
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A kérelmező jogállása 

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya 

Női lelnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya 

Utánpótlás típusa 

Adószám 

Bankszám Iaszám 

A kérelmező szervezet székhelye 

Irányítószám 

Közterűlet neve 

Házszám 
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Ajtó 
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Közterület neve 

Házszám 
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Ajtó 
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A képviselő adatai 
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be/SFP-12150/2016/MLSZ 

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása 

Bevétel 2014 2015 2016 

Önkormányzati támogatás 10 MFt 12 MFt 12 MFt 

.Állami támogatás O MFt O MFt O MFt 

Saját bevétel {pl.: tagdíj, jegybevételj 17,8 MFt 14,2 MFt 14,5 MFt 

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15 MFt 50 MFt 32 MFt 

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt 

Összesen 43.8 MFt 77,2 MFt 59.5 fv!Ft 

X i~é ~X XX :r.«~ ;< «:; ':'" x~})?:'-v 

, !R:iadásol alalufása aZillegyes &!~fokban", - '' ' ' '"~'"'"'· "'' '"' , • ""• ,,, '00 ·t•, illh;:;; 
n ""x '"'fu " 0 "" & ~ m 

Kiadás 2014 2015 2016 

Személyi {bér és bérjellegű +járulékai) 15 MFt 30 MFI 39 MFt 

fv1űködési köitségek (:-ezsi) 2,2 MFt 1,7 MF! 1,9MH 

Anyagköltség 21 ív1Ft "18 MFI 28 MFt 

Igénybe vett szaigáitatás 19 MFt 23 MFt 25 MFt 

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,5 MFt i MFt 2,7 MFt 

Összesen 59,7 MFt 73,7 MFt 96,6 fvlFt 

Utánpótlásra lorditott összeg 54,3 MFt 70,1 MFt 92,1 MFt 

fvlűködési köttségek (rezsi) 2,2 MFt i,? MFt 1,9 MFt 

2016-05-02 00:47 2 l 35 



be/SFP-12150/2016/MLSZ 

Mely jogeimekre adja be a kérelmet? 

% ~ ~ ~ ~ 10.*:;: "''*'"' 

Kérjüll: a ·1aeatta§" aszlapWin jel~fíl:! be, llogY; mely jagcímme a~'~ kétel !Dét.;' !· ;Yfl: • M :i 

Jogcím 

Személyi jellegű ráfordítások 

Tárgyi eszi,öz beruházás, felújítás 
Előfinanszírozott (nem ingatlan) 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 
Előfinanszírozott (ingatlan) 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 
Utófinanszfrozctt 

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 

Aitalános képzés 

Szahképzés 

Közreműi<ödői díj 

2016-05-02 00:4 7 

Eleadás 

D 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

D 

~ 

Teljes támogatás Közreműködői 

O Ft O Ft 

4 643 265 Ft 51 064 Fl 

32 237 830 Ft 359 722 Ft 

1 04 250 698 Ft 1 072 248 Ft 

57 218 632 Ft 514 072 Ft 

1l9184Ft 977 Ft 

O Ft O Ft 
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be/SFP-12150/2016/MLSZ 

Ismertesse a kérelmező szervezet 2015116-os támogatási idöszakra vonatkozó sporttejlesztési programját az alábbi bontásban: 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 

Egyesületünk 1997-ben alakult, az amatőr lelnőtt csapal versenyezlelésén felül, kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozik. A KISE a TAO bevételeken 
kívül, a Kőbányai Önkormányzat támogatásából, szülöi hozzájárulásból és a baráti kör támogatásából működik. Rendelkezésünkre álló létesítmények 
sporttevékenységünk végzésére: 1 db lűves nagypálya 8000 m2 1 db füves félpálya 3000 m2 1 db 52'44m-es villanyvilágítással ellátott műlüves pálya í db 30'15m
es műfüves pálya 3 db 40m'20m-es műfüves pálya Bérleményeink: Élőfüves pálya: Merkapl Maraton TEAM SE, Ikarus Sporttelep műíüves pálya, Puskás Tivadar 
Szakközépiskola tornacsarnok A kiszámítható TAO támogatás, a műfüves pálya megépítése és a folyamatos Önkormányzati támogatás megléte, olyan lökést adoll 
az egyesCI!etünknek, hogy gyermekállományunk folyamalosan gyarapszik. A KISE mindennapi sporttevékenységél egy 1100 m2-es füves területen, és négy i<isebb 
méretű műfüves pályán, valamint egy bérell füves és egy műfüves pályán végzi. A téli időszakban a gyerekek felkészítését műfüves pályákon, valamint 
tornatermekben biz!osítjuk. A tél folyamán minden korosztályunk teremtornákon vesz részt. Egész évben a bajnoki merkőzéseken, OTP Bank Bozsil< Prograrnon és 
az UEFA Grassrcots Prograrnon felül saját és meghívásos tamákon biztosítjuk a versenyzés! lehetőséget a fiatalok számara. Egyesületünk továbbra is Alközpontként 
működik. A Bozsik Intézményi és Alközponti rendezvények is a Gyakorló utca1 sporttelepünkön kerülnek megrendezés.-e. A !elnőtt csapatunk jelenlegaBLSZ L 
osztályban játszik, ahol jelenleg a tizenhatodik helyen áll, de mivel az állag életkor nem éri el a 21 ével ez a szereplés várható volt. Az utánpótlás fiú szakág az MLSZ 
Ui 9, U17, Ui 5 és U14-es, valamint a BLSZ. U17-es bajnokságban szerepel. A lány szakágban egy U15-ös lány csapattal veszünk részt az MLSZ bajnokságban. A 
futsal szakágban több korcsoporttal is- U1 i, U13, Ui 4, Ut 5- indultunk, minden korosztályban jól szerepeitünk, az U11-es korocsoportban, a budapesti döntőben 
maradt csak alul csapalu nk. A megnövekedett sportalól létszám és aminőségi szakmai munka indokolttá teszi ú jabb pályák és kiszolgáló épület kialakítását, amwe a 
KISE Sporttelepán lenne !ehet6ségünk, Rövidtávú célunkat négyből három csapatunk teljesitettel A kitűzött cél az volt, hogy minden minden MLSZ bajnokságban 
lnduió csapatunk a bajnokság első harmadában végezzen. Az U19-es évfolyamtól a következ6 évben várható el ezen cél teijesftése. 

Ingatlan beruházás esetán annak indokoltság a, célja és szalm1al tartalma és megvalósulásának ütemezése 

A 2015/2017-es évben több ingatlan beruházást is tervezünk. A 2004-ben az első Bozsik Program keretében megépült, az Ihászutca 24. szá~;:ll§\tl_al;ill].'')t!)_ -·· 

~ű~üves p~~!elj~_s.c~1.lliQ.."~':l.l5ii~l.,~-~!:El.t,né.!1K.!'l!Y.éft?;Qi .. A 12 éve-ála~öílp.~Y.}l}r:~~~qszaJIJo!ú>.f.~_§.~9.~~~~ ln.I~~.zr':::~~~.zn§l~t.~~~~~í:elk,()J.:>~§.ú.~ű!O tö,QEJ:;filve,r:.%., 
fefszaKad!, a r~gasztas ..:;;_~-t1!~n a_mutuc_:.lk~,i,:,2~§.~:;!~~~~~§íJ!2f~~I{~~;LT.~~!9i·.,Q\l~X-§ p,al\'a, ~~~~.~z<::-~s~~~~a~~.setv:,:~elyes~~ \/,~lt~k .. A palya altala;~, 
VIzelvezetese es az elaszt1kusaTail]aT5KeTetes allapotban van, azoKat nem kell megbontam a munkalatol< so ran .. A mufü cserejel 2017 .. !!'§!f~~)S!9llJJJii<:.llHi!Jl(iU~~ 
e~ A Gyakorló utca 25. szám alatti f<ISE Sporttelep területén szerelnénk egy 40x20 méteres műfüves palyal-iíalamlrifk!sz.Oigáló épületet ép !ten i. Az 
egyesület nagy létszama miatt sok pályáll<ell bérelnünk, ami nem tarthaló hosszú iávon A világítással ellátott palya megépítésévei elérhetjük, hogy kevesebb pályat 
ke!! bérelj ünk, hiszen a villanyvilágítás hozzájárul, ahhoz, hogy az edzésidő kitolódjon. A műtüves pálya felépítését 20 i 7. márciusára tervezzük. A kiszolgáló épület 
építését indokolja, hogy az egyesületnek jelenlegi otthonából, a Keresztury Dezső Altalános Iskolában lévő irodahelyiség ből, négy öltözőből, szerlárból, 
mosókonyhábó! és a hozzá tartozó vizesblokl\ból, átalakítás miatl2017 nyarán ki kell költözzünk! Egyesületünknek új irodát, és öltöző helységeket, szertárt, 
vizesblokkol kell biztosítania sportalól és edző i számára. A projekt megvalósításának kezdetét 2017 nyarára tervezzük. A Gyakorló utca 21-23. szám alatti Keleti 
Károly Közgazdasági Szakközépiskola terliietén szerelnénk építeni, az iskolával karöltve e>JY 40mx20m-es méretű műfüves pályát. Az egyesület megnövekedett 
taglétszáma teszi szükségessé olyan pálya létesítését, amit az év 365 napján tudunk használni. Ezzel a pályával is csökken ne a bérleményeink száma, ami 
kiszámíthatóbb működést eredményezne hosszútávon. A világítással ellátott pálya megépítésével elérhetjük, hogy az edzésidő kitolódjon. A pálya építését az 2017-
es iskolai szünidő kezdetével szerelnénk elkezdeni. A beruházásoknál az alábbi szempontokat figyelembe véve állítanánk fel a megvalósulás prioritását: 1. tv1űfíi 
csere 2. Öntözőrendszerek kialakítása 3. Kútfúrás 4. Öltözőépúlet építése 5. Villanyvilágítások kialakítása 5. Füves pályák fei(Jjítása!. Gyepregeneráció 8. tv1űfüves 
kis pálya építése /Gyakorló utca/ 8. Mobillelátók 9. Műfüves kis pálya építése a /Keleti SZI<Ii 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 

A Sportfej!esztési Programunkat egy év ala ll szerelnék befejezni. A projekt-tevékenység ütemterve: !.ütem: KISE Gyakorló utcai Sporttelep pályáinak felújftása· 
homokszórás, simító boronálás, lyuggatás, gyepszellőztetés, felülvetés célgéppel, ialajlazítás, kézi munkák, gyepregeneráció (párhuzamosan), valamint kútiúrás 
1.Pá!ya felújítás( i hónap): kikopollterületek gyeptéglázása 2.Gyepregenerációs program (egy idényen át tart): szelektív gyom irtás, valamint az időszaknak megfelelő 
gyepltágya kijuttatása (június. augusztus, október, március, április) 3.Kúlfúrás ll.ütern: I<ISE Sporttelepen 20x40m műfüves pálya építése (30 nap) "I.Földkitermelés 
2. tükörkészílés 3.rnunkagödtir készílés 4.összes kitermelt föld elszállítása 5.dréncső !ektetes, körülötte szűrőréteg készítás 6.szikkasztógödrök feltöltése 
kuiékaviccsai 7.szegéiykövek készítése 8"1 i .pályatükör tömörítés, ágyazali szOrőréteg, fagyálló szűrőréteg, kiegyenlítő szlirőréteg készftés !2. VIACOLOR burkolat 
készítése l 3. vízáteresztő műfű burkolat készítése 14.kvarchomok feltöltés, besöprés ! 5.gurnigranulátom feltöltés, besöprés IG.pályapalánk elkészítése 
17.1abdafogóháló IB. focikapu elhelyezése 19.világítás kiépítése lll.ütem: Ihász utca 24 szám alatti 52x44rn műlüves pálya műlűcseréje (3 hét) "l meglévő műfű 
feiszedése, deponálása a pályamellett 2, mrJW fektetése 3. műflí feltöltése homokkal 4.mlíf(l feltöltése granulátummaL IV.ütem: Öltözőépület kialakítása (3-4 hónap) 
V. ütem: autornata öntözőrendszer és pályavilágítás kialakítása az élőfilves és edzőpályán (3-4 hét) 1.automata öntözőrendszer kialakítása 2_világítás kiépítése 
kompletten VI. ütem: f<ISE Sporttelepen 20x40m mülüves pálya építése (30 nap) 1 Földkitermelés 2.tükörkészítés 3.rnunkagödör készftés 4,összes kitermelt föid 
elszállítása 5.dréncső fektetés, körülötle szűrőréteg készílés 6.szikkasztógödrök feltöltése kulékaviccsal 7.szegé!ykövek készitése 8-11, pályatükör tömörilés, ágyazat; 
szűrőréieg, fagyálló szűrőréteg, kiegyenlítő szűrőréteg készílés 12.VIACOLOR burkolat készítése 13.vízáteresztő m;Jfl] burkolat készítése i4.kvarchomok feltöltés, 
besöprés i 5.gumigranulátom feltöltés, besöprés 16.pályapalánk elkészítése 17.1abdaíogóháló 18./ocikapu elhelyezése !9. világítás kiépítése Vll.útem: mobilleláiók 
építése (i hónap) Vlll.ütern: parkoló kiépítése (40 nap) 

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

SporHej lesztési programunk szarosan illeszkedik az MLSZ stratégiai prograrnjál1oz. A 2016/i 7-es évadban is folytaljuk a 2015/16 pályázatunkban megfogalmazott 
célok eiérése érdekében tett rnunkát, melyet az alábbiakban mutatunk be:- A társadalom minél szélesebb rétegeinek aktivizálása, tömegbázis létrehozása, 
gyerekfoci iskolában és iskolán kívül. Már tizenharmadik éve szervezzük és bonyolítjuk az Ovis Foci napot, aholminden l<őbányai ovi részt vesz. Tavasszal a kerületi 
óvodákban tartunk felméréseket, kihelyezett foglalkozásokat, minden kerületi és földrajzilag közel eső óvodában. A kihelyezett tanfolyamokból edzőink kiválasztják a 
labdarúgás sportágra affinitás! mutató gyerekeke!, akiket a Bozsik Prograrnon kereszte: l bekapcsolják a magyar futball vérkeringésébe. Alközpont vezelóként 
feiadataink közé tartozik az alközponti válogatottak edzéseit koordinálása és szakmai irányitása. - Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, 
erősítése, lialal játékosok perspektívájának biztosítása Egyesületünket nem a bajnoki címek, kupagyőzelmek, hanem a kineveli és magasabb osztályban 
bemutatkozott játékosok száma és felkészültsége minősíti. Megalakulásunk óta több mint i 50 játékosunkat igazolták el az eiső osztály(; csapatok. Idén négy 
játékosunk kapolt professzionális szerződést NBI-es csapattól! A KISE eljutolt arra a szintre, hogy óvodás kortól a lelnőtt korúig bezárólag minden korosztályban 
rendelkezik játékossal, kiegészítve a lány szakággaL Miután összeért az egyesület utánpótlása a felnőtt csapat korosz!állyal, !ehetőség nyílik rá, hogy rövid időn belül 
a fe!nőtl csapal kerelét kizárólag saját nevelésű játékosaink alkossák. Jelenleg az MTK és a Bp. Honvéd akadémiéival van szarosabb együttműködésünk, oda 
irányítjuk a legtehetségesebb labdarúgóinkat - Sportelhagyól; számának csökkentése: kockazatok, eszközök Az egyesület számára nagyon fontos feladat az ifjuság! 
korosztály megtartása, ami évről évre nagy próbatételnek bizonyul. Olyan tárgyi feltételeket kell teremteni a játél<osoknak, ami hosszútávra vonzóvá teszi számukra a 
klubol. A feinőll csapalunkban csak fialal játékosokat szerepeltetünk, így könnyebb a beilleszkednie oda az ifi csapatunl,ból klöregedőknek.l<őbányai egyesülel !évén 
sok olyan játékossal foglalkozunk, akik lakótelepen szocializáiódiak, rossz anyagi körülmények közöll, ezáltallegtöbben anyagi okokra hivatko=va hagyják abba a 
futball!. Meglelelő feliételeket biztositva könnyebben tudnánk megtartani játékosain kat. 

A sportfejlesztésí program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai {különi:is tekintettel azok időbeni reali:zálódására), a várt 
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjeiölése 

A legfontosabbnak tarjuk a labdarúgás megszerettetését és vonzóvá tételét a gyerekek, szDlők számára. Feladatunk a k!ub, iskola, család háromszög fontosságának 
hangsúlyozása, a klubhoz való kötődés erősítése. A cél, hogy ne csak sok játékossal rendelkezzen a klub, hanem ezze! párhuzamosan minél több kiemellen képzett, 
elit akadémiák számára vonzó játékosokat neveljen ki. Az általunk megvalósítani kivánt sportfejlesztési program közvet!en társadalmi hatása, hogy mind nagyobb 
számban tudjuk a fialalokat és lelnotteket megismertetni az egészséges életmód mikéntjeivel. Célunk, hogy a nálunk doigozó szakember gárda munkavállalása 
kiszámítható alapokat kapjon, anyagi elismerésOk és így éleikörü!ményeík javuljon. Gazdasági hatásokat tekintve a munKav1szonyos és megbfzási jogviszanyos 
szerződésekre való átállással egyúttal az állami bevételek is látványosan emeikednek, hiszen még EKHO szerinti juttatásoK esetében is a nettó jutlatása n felü! kb. 
40% adó és járulékfizetés keletkezik. A közvetell halások már szélesebb társadalmi réteget érintenek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület, Kőbánya 
lakosságának Iontos szóralwztalási forrása lehet, illetve az utánpótiáskorú gyermekek sportoJásra való buzdításával hozzájárui az egészséges életrnód társadaimilag 
szélesebb eiterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá, sportszervezetunk a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött sze repe. 
Egyik aiapvető célunk még több iskola és óvoda toborzási és előkészítő programokba való bevonása, ezzei is növelve az esélyét, hogy az Li j kiválasztási 
módszereinkkei több jobb adottság(! gyermek lelgazolására iegyen !ehetőség ünk. A futsal és a leány futball beindításával, még több családot tudtunk megnyerni a 
sportág nak. Sportolóinknak biztosított karrierprogramra megoldás lehet jó kapcsolatok kialakítása azon sportszervezetekkel akiiméi egy-egy kimagasló teljesitrnénylí 
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játékos akár profi szerződést is kaphat a megfelelő életkor elérése után, A program előnye még, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott csapatainknak is 
minőségi körűlményeket tudunk biztosítan i, valamint, hogy az éveken ál alulfizetelt spmtszakembereink számára egy versenyképesi fizetést tudunk biztosítani a 
továbbképzéseik finanszírozása mellett A magasabban képzelt edzők, m;nőségileg jobb szfnvonalon tudják ellátni feladataikat, ezáltal még több jatekost tudunk adn; 
az akadém;ákka! rendelkező kluboknak. Magasabb színvonai!J edzésmunkáva, magasabb osztályban tudunk szerepelni. 
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Személy! jellegű ráfordítások 
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Támogatott munkakőr{ök) Kate9ória Képesíté Adózás Havi Kit. Bruttó l\llunkáltatói évadra jutó ráfordítás 
megnevezése s módja munka· hó juttatás (Ftlhó járulékok (Ftihól összesen (Ft) 

óra ) 

o o O Ft O Ft O Ft 

Közvetlen támogatás Ell. szarv. fiz. dfí Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Ön rész (Ft} Elszámolandó összefí Teljes ráfordítás (Ft} 

O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft 
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

Kategória Tárgyi aszköz beroltázáslfeiúiítás Maonyiségi Mannyiaé Egységár Tervezett beruházási, feiújftási 
megnevezése egység g érték (Ft) 

Pályakarbantartó gép szivaityli db 236 601 Ft 236 601 Ft 

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozék nélkül db i 369 OOO 1 369 OOO Ft 
Ft 

Pályakarbantartó gép henger db 94 OOO Ft 94 OOO Ft 

Berendezési eszköz szárítógép db 320 OOO Ft 320 OOO Ft 

Berendezési eszköz csukamosó db 550 OOO Ft 550 OOO Ft 

Berendezési eszköz bojler, kazán db 2 228 242 Ft 456 484 Fi 

Sportegészségügyi egészségügyi láda feltöltve db 2 25 OOO Ft 50 OOO Ft 
eszköz 

Sportegészségügyi masszázságy db 76 454 Ft 76 454 Ft 
eszköz 

Sportegészségügyi hordágy db 35 OOO Ft 35 OOO Fi 
eszköz 

Pályatartozék labdafogólláló ( tartóoszlopok nélkül) nm 1500 1 250 Ft 1 875 OOO Ft 

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 736 600 Ft 1 473 200 Ft 

6 535 739 Ft 

»"'t" ~"' """"" 

l2fil!tii!1!7 évad- xárg],li'beruházá:sok részletes indoldása " " W; 
~ x.v /. v ? 

Tárgyi eszköz 
megnevezése 

szivattyú 

fűnyírótraktor tartozék nélkül 

henger 

szárítógép 

csukarncsó 

bojler, kazán 

egészségügyi láda feltöltve 

masszázságy 

hordágy 

!abdafogólláió (tartóoszlopok 
nélkü!) 
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Indoklás 

Az öntözőkapacitásunk nem elegendő a i i OOO m2 pályafelületre. Hatékonyabban tudnánk végezni a pályák locsolását, egy 
nagyobb teljesítményű szivattyú üzem beállításával, ami a meglévő kl:tból nyeri ki a vizet 

A labdarúgó pálya folyamatos karbantartását, a gyepszőnyeg minőségének jelenős mértékű emelését heti rendszerességgel. 
kétszeri, háromszori nyírással szerelnénk emelni. A korábban vásárolt fűnyfró traktorunk maiorteljesítménye teljesítménye 
nagyon visszaesett, az intenzív használal során többször is meghibásodott, sűrűn kell szerelőhöz vigyük. Kiszámíthatatlan, ilOgy 
mikor mi romlik el rajta. 

A pálya talajának egyenellenségét esőzéseket, mérkőzéseket, követően flíhengerrel jeientős mériékben javítani tudnánk, igy a 
használat során kialakult egyenetlenségek, kisebb lyukak eltűnnének a pályáról, homogén lel ú lelet létrehozva, 

Hetente 15-20 csapatunk játszik bajnoki mérkőzéseket vagy vesz részt a Bozsik T ornán. A kimosott szerelésekel egyszerLibben 
szárítanánk meg, nem kéne az öltözőkben kiteregetni és várni, hogy megszáradnak a szerelések, 

Szeretnénk, ha a labdarúgók a mérkőzések, edzések befejezését követően még az öltözőbe lépés előtt letisztogatnák a 
futballcipőiket, ezzel is ügyelve az öltöző tisztán tartására. 

A meglévő bojlereink közül kettő meghibásodott A meglévő rendszerben a rneleg vizet csak bojiereken ke resztli l tudjuk 
biztositani. Új energiatakarékosabb bojierek vásárlásával jeleniéisen kisebb költséggel tudnánk előállítani ameleg vizet a 
sportolók edzők, játékvezetők számára. 

A bajnoki rnérkőzéseken használt mentőládáh a használat során megrongálódtak. A hazai bajnoki mérkőzéseket két helyszínen 
játsszuk a sporttelepünkön és a bérell Merkapt pályán, ezért kell két mentőládát vásároljunk. 

A a hazai és idegenbeli mérkőzések előtti masszírozás és a tape-ek felhelyezése miatt kell vásárolj uni< egy mobilmasszőrágyat. 

A bajnoki mérkőzéseken a hordágy rendezési feltételek közölt iog szerepelni, ezért szül<ségszerű a megvásárlása. 

A meglévő labdafogó hálók több helyen kilyukadtak, teljesen el használódtak A bajnoki mérkőzéseken és az edzéseken egyaránt 
sok időveszteséget jelent, hogy a labdák a pályái körbevevó erdőbe vagy a szakközépisiwlaba repülnek át Az új h álok 
vásárlásával hatékonyabb edzésmunkát végezhetnének jatékosaink, 
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Tárgyi eszköz 
megnevezése 

cserepad (nem beépített) 

Indoklás 

A jelenlegi fából készült kispadokat az időjárás learnortizálta. Olyan szinten rnegrongálódtak, hogy le kell cseréljuk, új időt áiió, 
szabványos rnéretű kispadokra. 

!:' é x "* "' ®'illi %"" 

201611 Zi é~d"•:!Eervezeu összes Járgyi költ$á Slilil<ulása l, ;" "" ,8 
:>"é h ;i['~:!::"Y'Ji z Wxx '%x", ~X x :i 

Közvetlen támogatás Ell. s2erv. tíz. díj Közreműködől díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft} E!számo!am:ló összeg Teljes ráfordítás {Ft) 

4 545 768 Ft 46 433 Ft 51 064 Ft 4 643 265 Ft i 989 971 Ft 6 586 803 Fl 6 633 236 Ft 
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 
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201671néllal.l· Sportcél®\in;gatlaniialiírányuló tárgY! eszköz neruliáz~híjítás · ·~~, , "'• ,.,. ' 
"'"""' ~ " "' """ ~ " il 

Kategória 

Pályalelújítás 

Öltözőép. 
épít./bőv./felúj. 

Pályaépítés 

Pályaépítés 

Pályalelújítás 

Pálya 
fűtve/világítva 

Pálya 
fűtve/világítva 

Páiya-inlrastr. bőv. 

Pálya-infrastr. bőv. 

Pályafelújítás 

Tervezési d íj 

Pálya-infrastr. bőv. 

Pálya-inirastr. bőv. 

Pályateiújitás 

PályafeiLJjítás 

1\örnyezetrendezés 

Tárgyi eszköz 
megnevezése 

Elarullá::zás, felújítás 
tervezatt kezdete (év, 

megnevezése hónap} 

műlüves pálya 2017-03··31 
borításának cseréje 

öltöző építése 2017-06-01 

műiüves kispálya építés 2017-06-15 

műfüves kispálya építés 2017-03-01 

élőfüves pálya felújítása 2016-07-01 

pályavilágítás kiépítése 2017-06-15 

edzésszintű világítás 2017-06-15 
kiépítése 

öntözőrendszer 2017-06-15 
kiépítése 

mobillelátó 2017-03-01 

edzőpálya felújítása 2016-0"7-01 

engedélyezési és 2016-07-01 
kivitelezési tervek 
készítése 

öntözőrendszer 20"17-06-15 
kiépítése 

mobillelátó 2017-03-01 

gyepregeneráció 2016-07-01 

W csere 2016-07-01 

kútfúrás 2016-07-01 

Használatba vétel UJ. É.k. Tarvezett 
tefllezett időpontja {év, beruházási 

hónap) Mák (Ft) 

2017-04-21 2017-04-24 l8l D 26 573 176 
Ft 

2017-09-30 2017-10-31 l8l l8l 38 938 200 
Ft 

2017-07-15 2017-08-01 l8l l8l 40 651 719 
Ft 

2017 -O~l-31 2017-04-03 l8l l8l 40 651719 
Ft 

2016-07-31 2016-08-01 D D 3 /40 404 
Ft 

2017-07-15 2017-08-01 D D 7 620 OOO 
Ft 

2017-07-15 2017-08-01 D D 3 873 500 
Ft 

2017-07-15 2017-08-01 D D 5 588 OOO 
Ft 

2017-07-15 2017-07-16 D D 1 320 800 
Ft 

2016-07-31 2016-08-01 D D 1 475 740 
Ft 

2016-08-31 2016-09-01 D D 7 095 776 
Ft 

2017-07-15 2017-08-01 D D 3 530 600 
Ft 

2017-03-3 "l 2017-04-01 D D 3 849 992 
Ft 

2017-06-30 2017-07-01 D D 3 543 410 
Ft 

2016-07-31 2016-08-01 D D 2 087 880 
Ft 

2016-07--15 2016-07-16 D D 1 640 840 
Ft 

192186 
756 Ft 

Indoldás 

műfüves pálya borításának 
cseréje 

Az Ihász utca 24, szám alaittaiálható műfüves pálya teljes műfű cseréjét szerelnénk elvégezn!. A 2004-ben átadot! pálya m(jfű 
szálhosszúsága az intenzív használal során elkopott, a műfű több helyen !elszakadt, a pálya balesetveszélyessé vált. 

öltöző építése 

2016-05-02 00:4 7 

Az öltöző épitesél indokolja, hogy az egyesületnek jelenlegi helyéről (!<eresztury Dezső Általános Iskola) átépités miatt 2017-ben 
ki kell költözni, ezáltal az egyesületnei> új öltöző helységeket kell biztosfiania sportoló! részére. 
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Tárgyí eszköz 
megnevszése 

műfüves kispálya építés 

mlífC!ves l<ispáiya építés 

élőfüves pálya felújítása 

pályavilágítás kiépitése 

edzésszintü világ ílás 
kiépítése 

öntözőrendszer kiépítése 

rnobiiie!átó 

edzőpálya felújítása 

engedélyezési és kivitelezesi 
tervek készítése 

öntözőrendszer kiépítése 

mobilielátó 

gyepregeneráció 

flícsere 

2016-05-02 00:4 7 

A Gyakorló utca 23. szám alatti Keleti Károly Közgazdasági SzakközépisKola területén szerelnék építeni az iskola 
hozzájárulásával egy 40mx20m-es méretű müfüves pályát. Az egyesület megnövekedett taglétszáma teszi szükségessé olyan 
pálya létesi"tését, amit az év 365 napján tudunk használni. 

A Gyakorló utca 25. szám alatti KISE Sporttelep területén szerelnénk épiteni egy 40mx20rn műfüves pályát, valan1int kiszolgáló 
épületet építeni. A egyesület nagy létszáma rniatl sok pályát kell bérelnünk. A világítással ellátott pálya megépilésével elérhetjük, 
hogy kevesebb pályát kelljen bérelni, hiszen a villanyvilágftás hozzájárul, hogy az edzésidő kitolódjon. A kiszolgála épület építését 
indokolja, hogy az egyesületnek jelenlegi helyeről ( Keresztury Dezső Általános Iskola) átépítés miatt 2017-ben ki kell költöini, 
ezáltal az egyesületnek új irodát, és öltöző helységeket kell biztosftania. 

A KISE Gyakorló utcai Sporllelepén ti:ibb, mint i 2 csapat edz és Játszik, ami rendkívüli igénybevételt jelent a gyepfelüleln ek. A 
talaj folyamatosan tömörödik, a frekventált helyeken a gyep kikopik. Ez indokolja a teljes gyepleiüle! az időszakos felülvetését, 
valamint a kikopott területek gyeptég!ázását. 

A világítással ellátott pálya megépítésével elérhetjük, hogy kevesebb pályát kelljen bérelni, hiszen a villanyvilágitás hozzájárul, 
hogy az edzésidő kitolódjon, illetve lehetövé teszi, hogy a bajnoki mérkőzések is később kezdődjenek, esetlegesen villanyfényes 
mérkőzést játszanak csapataink. 

A világítással ellátott pálya megépítésével elérhetjük, hogy kevesebb pályát kelljen bérelni, hiszen a villanyvilágítás hozzajárul, 
hogy az edzésidő kitolódjon. 

Az automatikus öntözőrendszer nagyban elősegíti a füves pálya minőségbeli javulását. A manuális öntözés nem tudja azt az 
egyenletes vízelosztási biztosítan i. Az automatikus öntözőrendszereknek köszönhető állandó és egyenletes vizkijuttalás 
hozzájárul, hogy a füves pálya lellijítási, regenerációs költségei csökkenjenek. 

Jelenleg létesítményünk nem rendelkezik lelátóvaL Úgy gondolju!<, hogy a bajnokságban induló csapataink, valamint a liatalabb 
korosztályú csapatok mérkőzéseinek, rendezvényein jelentősen emelkedne a nézőszám a, ha a pálya mellett rendelkeznénk egy 
mobillelátóval, mert akkor azok ís kilátogatnának a mé1·közésekre, pl"ogramokra, akik esetlegesen n ern képesek már/még 
végigállni egy mérkőzést/napot. (idősek, gyerekek, várandós anyukák). Amobillelátó kiépítésével a szülők. nézok, vendégei, a 
sportághoz illő kulturáll környezetben tudnák végig nézni a rendezvényeket 

Az év 9 hónapjában folyamatos intenzív Igénybevétel alatt álló terület megújítása iétfontosságú a centerpálya minél jobb 
állapotrnegőrzéséhez. Az intenzív használat során- 16 csapat játszik és edz a pályán- szükségszerű a füves palya teljes kör!i 
felújítása. Az edzések, bajnoki és Bozsik Prograrnak mérkőzései alatt a kapuk előtti és frekventáltabb területek tömörödnek, a fű 
elhal és földes területek alakulnak ki. 

Az új kiszolgáló épület megépítése a legnagyobb volumenű beruházás az Egyesületünk számára, rnelyhez szakemberek 
közrernűködése szükséges és kötelező egyaránt. 

Az automatikus öntözőrendszer nagyban elősegíti a kis füves edzőpálya minőségbeii javulását. A manualis öntözés nem tudja azt 
az egyenletes vízelosztási biztosítan i. Az automatikus öntözőrendszerelmek l<öszönhető állandó és egyenletes vízkijuttatás 
hozzájárul, hogy a füves pálya felújítási, regenerációs költségei csökkenjenek. 

Viszonylag sok néző látogat ki a gyerekek edzéseire. A jelenlegi ülőalkalmatossagok tönkrementek. Szerelnénk hogy a h:ilá.togató 
szülők, nézok nem álldogál nak, hanem az új lelátón l1elyet foglalva kényeimesen tekinthetnék meg az edzéseket rnérkőzéseket. 

A KISE Gyakorló utcai Sporttelepén, a center pályán és az edző pályán több, mint16 csapat edz és játszik. Itt zajlanak a bajnoki 
rnérkőzések, az OTP Bank Bozsik Program és Bozsik Intézményi Program tornái. Ez extrém nagy terhelést jelent a gyepfelület 
számára. Az időszakos tápanyag utánpótlás elvégzését az teszi indokolttá, hogy a csapatokat az év második felében is 
kifogástalan gyepfelület fogadja. A gyepfelület minőségének fenntartása érdel;ében szükséges munkálatok közé tartozik a 
szelektív gyomirtás gyeptrágya és a fokozatos l<ioldódású gyeptrágyák kijuttatása. A kihalt gyomok helyére a sport fűmag 
keverék és indító gyeptrágya kiszárása biztosítja a homogén gyepfelületet. 

A center pályán i OOO m2-en a gyepfelület oly mértékben megrongálódott, hogy csak gyeptégla cserévelle~let helyrehozni. A 
nyári szünet olyan rövid, hogy nincs ideje a vetett W n ei< megerősödni, az idő rövidsége miall szükségszerű a fűcsere. 

A jelenlegi locsolási kapacitásuk nern fedezi a pályák vízigényét, ezért ís szükségszerű egy kút fllrasa. A megpályázott automata 
rendszer vízigénye nagyobb lesz, mínt a mosl funkcionáló manuális locsoló rendszerünk, ezért az L!j fúrt kut beállítása a létesülő 
öntözőrendszer alapfeltétele. 
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Kategória Beruházás Beruházás Sarulllázás Beruházás Hasznos Használat Megj. A megadott terület alapján 
megnevezése tipusa elme helysz! ne, tsrület(rn2} ingelme meximum elszámolható nyers 

helyrajzi számo beruházási érték 

Pályalelújítás műfüves pálya Egyéb 1105 41447 228 8 Egyéb D 
borításának Budapest 
cseréje Ihász 

24 

Öltözőép. öltöző építése Öltöző 1106 39210/178 Egyéb D 
épít.lbőv./lelúj. Budapest 

Gyakorló 
25 

Pályaépítés m(ífüves kispálya Kicsi rnf.p. 1106 39210/178 Egyéb D 
építés Budapest 

Gyakorló 
25 

Pályaépítés műfüves kispálya Kicsi mf.p. 1106 39210/177 Egyéb D 
építés Budapest 

Gyakorló 
23 

Pályafelújítás élőfüves pálya Nagy tp. 1106 39210/178 800 0 Egyéb D 
felújítása Budapest 

Gyakarló 
25 

Pálya pályavilágítás Nagy t.p. 1106 39210/178 Egyéb D 
fűtvelviiág í tv a kiépítése Budapest 

Gyakor! ó 
25 

Pálya edzésszintlí Kicsi f.p i i06 39210/178 Egyéb D 
fűtve/világ í tv a világ í tás kiépítése Budapest 

Gyakorló 
25 

Pálya-infrastr. öntözőrendszer Nagy i.p. 1106 39210/178 Egyéb D 
bőv. kiépítése Budapest 

Gyakorló 
25 
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Kategória Beruliázás Bemhá:~~:ás Beruházás Beruházás Hasznos Használat Megj. 
ll"'egnevezéH!le típusa címe terillet{m2l jogcíme 

száma 

Pálya-infrastr. bőv. mobillelátó Nagyf.p. 1106 39210/178 Egyéb D 
Budapest 
Gyakorló 
25 

PályalelúJítás edzőpalya felújitása ~jagy l. p. 1106 392iü/178 8000 Egyéb D 
Budapest 
Gyakorló 
25 

Tervezési d fj engedélyezési és Öltöző 1106 39210/178 Egyéb D 
kivitelezési tervek Budapest 
készftése Gyakorló 

25 

Pálya-infrastr. bőv. öntözőrendszer Kicsi f.p 1106 39210/178 Egyéb D 
kiépítése Budapest 

Gyakorló 
25 

Pálya-infmstr. bőv. mobillelátó Kicsi mf.p. 1106 39210/173 Egyéb D 
Budapest 
Gyakorló 
25 

Pályafelújítás gyepregeneráció Nagy l. p. 1106 39210/178 800 0 Egyéb D 
Budapest 
Gyakarló 
25 

Pályalelújítás fűcsere Nagy !.p. 1106 39210/178 800 0 Egyéb D 
Budapest 
Gyakorló 
25 

Környezetrendezés kútfúrás Egyéb i 106 39210/178 Egyéb D 
Budapest 
Gyakorló 
25 

foglalkoztatott (felnőtt és UP) Használt pálya Pályahasználat mártéka (pl.: Használat heti Játékosok 
korosztály típusa fél pálya) időtartama száma 

U? műfüves kispálya teljes 12 35 

U 9 műfüves kispálya teljes 12 39 

Ui i műfüves kispálya teljes 8 22 

Ui 3 műfüves kispálya teljes 10 21 

U15 műfüves kispáya teljes 6 20 
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'w-2011!/U! évatl- Egyéb, berul!~ással, félújítással oem é~intett, a smottszervezetáltalhllínált ingatlanolllilemÚtatása ":' .: 
~· ~ 

Jelenleg haslnált Ingatlan Cím {irányítószám, Helyrajzi Méret Használat Igénybevétel Bérleti Igénybe vett Megj. 
ingatlanok típusa város, utca, házszám) szám jogcíme (óra /llól díj hónapok 

megnevelése Ft! óra száma 

i<ocsis Sándor Kicsi 1105 41447 52x44m Bérelt 80 6 OOO 10 D 
Sportközpont ml.p. Budapest Ft 

Ihász 
24 

Merkapt Maraton TEAM Nagy !.p. 1106 38270/3 105x68m Bérelt 20 15 OOO 7 D 
SE Budapest Ft 

Magiádi út 
12/A 

Kertvárosi Kft. Nagy 1165 108864/2 105x68m Bérelt 20 20 OOO D 
ml.p Budapest Ft 

Báto ny utca 
1-33 

Puskás Tivadar Edzőcs. 1097 38246/2 33*18 Bérelt 50 9 OOO 4 D 
Szakközépiskola Budapest Ft 

Gyáli út 
22 

Keresztury Dezső Egyéb 1106 39210/1 o 18x9m Bérelt 24 2 OOO 5 D 
Általános Iskola Budapest Ft 

Kereszturi út 
7-9 

Keleti Károly Egyéb i 106 39210/17 30x15m Bérelt 50 10 OOO 5 D 
Közgazdasági Budapest Ft 
Szakközépiskola Gyakadó utca 

21-23 

KISE Sporttelep Nagy l. p. 1106 39210/178 100x69m Egyéb 240 O Ft 10 D 
Budapest 
Gyakorló utca 
25 

KISE Sporttelep Kicsi L p 1106 39210/178 Ox50m Egyéb 350 O Ft 10 D 
Budapest 
Gyakorló utca 
25 

KISE Sporttelep Kicsi 1106 39210/178 30x15rn Egyéb 50 O Ft 12 D 
ml.p. Budapest 

Gyakadó utca 
25 

Keresztury Dezső Kicsi 1106 39210/10 20x40m Egyéb 80 O Ft 11 D 
Altalános Iskola ml.p. Budapest 

Kereszturi út 
7-9 

Szent László Általános Kicsi 1105 39055/8 20x40rn Egyéb 60 O Ft 10 D 
Iskola mLp, Budapest 

Szenl László tér 
1 

Siketek Sporttelep l~ agy 1097 38270/3 ·1 00x62rn Bérelt 10 10 OOO 4 D 
mi.p Budapest Ft 

Könyves Kálmán körút 
28 

Móra Ferenc Általános Egyéb 1144 39470/74 18x9m Bérelt 20 6 OOO 10 D 
lskoia Budapest Ft 

Újváros Park 
2 

Létezik-e harmadi!< személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben 7 

Nem 

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 1 O millió Ft-ot meghaladja? 

Igen 
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2m 6117 évad - 111erveze11 össz~ tátf!!!\lfm~z t:ienuliázások, ~elÍfí»>ások iimlfiiilíl l<öltSeg alalölilásá"v; ~ :1 t ~1f' 
"% ":L ~ f.f' ' ~x 

Jogcí Közvetlen Ell. ISZelV. fi<:. Teljes támogatás Önres:z (Ft} !:!számolandó Teljes ráfordítás 
m támogatás dij dij {Ft) összeg (Ft) 

Elől. 31 555 729 Ft 322 378 Ft 359 722 Ft 32 237 830 Ft 13 816 213 45 731 664 Ft 46 054 042 Ft 
Ft 

Utóf. 102 135 943 Ft 1 042 507 Ft 1 072 248 Ft 104 250 698 Ft 44 678 871 !47 887 062 Ft 148 929 569 Ft 
Ft 
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 

" "" 
21li1íai16 évadra nevezett férfi utan~Uás csapatok ,

2
" " " 

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/Hi Csapat szintje i61i7 Magjagyás Státusz 

U17 KISE Ui 7 16 egyéb fli UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság jövőre nem indul Inaktív 

U19 I<ŐBÁ~~YAIIFJÚSÁGI SE Ui 9 15 országos ll Ifi UP 2. országos ll Ifi UP 2. Aktiv 

U'"' '' KŐBÁNYAIIFJÚSÁGI SE U17 16 országos ll Ifi UP 2. országos ll ffi UP 2. Al<! ív 

U15 KŐBÁNYAIISE Ui 5 16 országos ll tfi UP 1 országos ll Ifi UP 2. Aktív 

Ui 4 KŐBÁNYAIISE Ui 4 16 országos ll ffi UP 1. országos ll !ti UP 2. Aktív 

U? Bozsik egyesületi U7-U1 i U7 8 Bozsik egyesületi U7-U 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív 

U 7 Bozsrk egyesületi U7-Ui i U? 8 Bozsik egyesületi U7-U1 i Bozsik egyesületi U7-Ui 1 Aktív 

U 7 Bozsik egyesületi U7-U1 i U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-Ui i jövőre nem indul Inaktiv 

U? Bozsik egyesületi U7-U11 U? 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U1 i jövőre nem indul lnai<tív 

U 9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 8 Bozsik egyesületi U7· U11 Bozsik egyesületi U7-Ui 1 Aktív 

U 9 Bozsik egyesületi U7-Ui i U9 8 Bozsik egyesCleli U7-U11 Bozsik egyesületi U7-Ui 1 Aktív 

U 9 Bozsik egyesületi U7-Ui 1 U9 8 Bozsik egyesületi U7-Ui 1 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktiv 

U 9 Bozsik egyesületi U7-Ui i U9 8 Bozsik egyesü let i U?- U 1 i Bozsík egyesületi U7-Ui 1 Aktív 

U 9 Bozsik egyesületi U7-Ui i U9 8 Bozsik egyesületi U7-U1 i Bozsik egyesületi U7-U11 Aktiv 

U 9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 o Bozsik egyesületi U7-Ui i Bozsík egyesületi U7-LJ11 Inaktív 

U11 Bozsi•: egyesületi U7-U1 i Ui 1 8 Bozsik egyesületi U7-Ui i Bozsik egyesületi U7-Ui i Aktiv 

Uti Bozsik egyesületi U7-LJ11 Ui 1 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-LJ11 Aktiv 

Uli Bozsik egyesületi U7-U11 Ui i 8 Bozsik egyesü let i U 7 -LJ 1 l Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív 

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Ui i 8 Bozsik egyesü let i U 7-U ·1 ·1 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktiv 

Ui i Bozsík egyesületi U7-Ui i Ui i 8 Bozsik egyesCileli U 7- U il Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív 

Ui i Bozsik egyesületi U7-U11 U11 8 Bozsik egyesületi U7-Ui i Bozsik egyesületi U7-LJ11 jövőre nem indul lnakHv 

Ui 3 Bozsik egyesületi Ui 3 Ui 3 i i Bozsik egyesületi Ui 3 Bozsik egyesületi U13 Aktív 

Ui 3 Bozsik egyesületi Ui 3 Ui 3 11 Bozsik egyesületi Ui 3 Bozsik egyesületi U 13 Aktív 

U13 Bozsik egyesületi U13 Ui 3 11 Bozsik egyesületi Ui 3 Bozsik egyesületi Ui 3 Aktív 

Ui3 Bozsik egyesületi U13 Ui 3 i i Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U 13 jövőre nem indul Inaktív 

Korosztály Csapat neve létszám Csapat szintje 16!11 Státusz 

~ " \"' "~::t w+" rgg 
' menetségöánusz táblázat- Ferfi utánpótlás ' - " ' "" ' ~~ -- w "" eh ' \l!kiii ~~+'%* 

!Amennyjtien a listáöathlincs felsorglva t!QY játékosa, amely megfelel a tf~J~riumokna!i, keresse a iF!Afl)) irodát! w iffll' " 
~ ~ ?4'< " "$"1 

454066 HAJDU HUNOR BALÁZS HONVÉD FC KFT. 2015.08.13 i 5% 

471828 MEND! ARMAND FERENC HONVÉD FC KFT. 2016.02_15 
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 

l " ~ " 818 r:~F 

2015í16évallranevezettmliiután~ttaScsapatoli '!:fi ., ''* ,, :c'U l1il, "' 
y ~;; ~ o 

Korosztály Csapat neve Létsl!ám Csapat szintje 15/16 Csapat s:lintje i 6f17 Státusz 

U15 KISE Ui 5 20 női UP bajnokság női UP bajnokság Aktív 

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szlntja 16/17 Magjegyzés Státusz 

U13 KISE U13 11 női UP torna Edzőmél'kőzéseken már s~erepelnek Aktív 

U11 KISE U11 8 női UP torna Edzőmérkőzéseken már szerepeinek Aktív 

U 9 f<ISE U9 8 női UP torna Edzőmérkőzéseken már szerepeinek Al\tív 

Ul f<ISE U7 8 női UP torna Edzőmérkőzéseken már szerepeinek Aktív 

"'" '%i " ""?k' O'<':~:®.%;; ~ ; ?,r ~ td' "Mf&?x~ lPilllli ~" 
1Iel,éilmliíonusl!li•lázat-Női u:fán~las ·" ,: [ •• ,r 
A!mll'i!flílen a lisfáBan ni~ felsor:iila !lllll jáléKosa1 amely me!ifli!lél a li~i~~riurnoknatt\ lfét~ a fft~t:l írodáli táL, IIJl, , '*'> , 

0 ;;,;fA " """" if ~~ 

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet 
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 

Korosztály Csapat neve Létszám CSapat szintje 15/16 Csapat szintje 16117 Megjegyzés Státusz 

Ui 5 KISE Ui 5 11 futsal UP torna futsal UP bajnokság Aktiv 

Ui 3 KISE Ui 3 11 futsal U P torna futsal UP bajnokság Aktiv 

Ui3 KISE Ui 3 11 futsal U P torna futsal UP bajnokság Inaktív 

U1i KISE Ui i g futsai UP torna Ui i v. alatta futsal UP torna Ut·t v. alatta Aktív 

Korosztály Csapat neve Ut szám Csapat szintje 16!17 Megjegyzés Státusz 

Ui? KISE U17 15 tutsal UP bajnokság Aktív 

' " 
ilíetíetsé§bónosz lábl~at- Eérfi tulsal utánpótlás 
7\.mennwnen a listában ninl?' felsorolva egy játelosa, amely megfelél á li:ritériumok:~, keresse a ilíAO irodáll ~: 

w ~ y 

Versenyengedély uám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Tehetségbónusz 
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok: 

, ©'f ~ ' "'%:@.lt" ~ 

2015116évaaranevez~tnőitutsalután~tlás!l$apatok: r, ~,'; ' :'illi ~ ''":,~ 
iP , ":m 1 "**?il 

Korosztály Csapat neve Csapat szintja i 6116 Ciilapat Sl!intje 1S/11 Státusz 

Korosztály caapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Státusz 

U15 KISE U15 Futsal 11 női futsal UP torna Aktív 

U13 KISE U13 Futsal 11 női futsal UP tom a Aktív 

' ~ 
&" A" n " 

1\i!l:íetség!l!~nlili$~ tál:llazat • Női futsal utánpótlás ', ~ , 
~menn»'!!Ían\~listában nincs telsottolva egy játékosa, amely me9:felel a kritériumollnálf, keresse a TA.() irodát! " 

' " f 

l!ersenyengedély szám l!amenyző neve Átvevő sportszervezet Tehetségbónusz 
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 
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~0\1i5/116 évadra nev~tt strantllabdarúgás titánpótlás csapat61f "'~' ; ' '''\r 
" ~ Th 7 

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/í6 Megjegyzés Státusz 

' " " >,<& 

2015116-os évaillilan vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapat~~ , ' ,,, , , ', ,, / 

Csapat neve Csapat szintje iíl/17 Státusz 
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai 
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Kategória Magnevezés Maonyiségi agység Mermyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft} 

Sportfelszerelés edző mez db 50 4 OOO Ft 200 OOO Ft 

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 50 2 200 Ft 110 OOO Ft 

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 50 7 500 Ft 375 OOO Ft 

Sportfelszerelés utazömeleg ítő db 50 15 OOO Ft 750 OOO Ft 

Sportfelszerelés mérkőzésgarni!C!ra sz ett 2 :32 OOO Ft 64 OOO Ft 

Sportfelszerelés jelölőmez db 70 5 OOO Ft 350 OOO Ft 

Sportfelszerelés kapusmez db 8 i 2 OOO Ft 96 OOO Ft 

Sportfelszerelés kapusnadrág db 8 8 OOO Ft 64 OOO Ft 

Sportfelszerelés sportszár pár iOO 1 500 Ft 150 OOO Ft 

Sporteszköz edzőlabda db 50 5 OOO Ft 250 OOO Ft 

Sporteszköz mérkőzéslabda db 20 8 OOO Ft 160 OOO Ft 

Sporteszköz tutsal labda db 20 6 OOO Ft 120 OOO Ft 

Sporteszköz labdatartó háló db 15 6 OOO Ft 90 OOO Ft 

Sporteszköz bója szell 8 4 OOO Ft 32 OOO Ft 

Sporteszköz koordinációs létra db 8 7 OOO Ft 56 OOO Ft 

Sporteszköz tékezőernyő db 10 11 OOO Ft 110 OOO Ft 

Sporteszköz gát db 40 2 OOO Ft 80 OOO Ft 

Sporteszköz kompresszor db 2 30 OOO Ft 60 OOO Ft 

Sporteszköz szögletzászló sz ett 2 20 OOO Ft 40 OOO Ft 

Kategória Megneve:.~:és Maonyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft} 

Gyógyszer sportkrém db 50 2 700 Ft 135 OOO Ft 

Gyógyszer fásli db 20 300 Ft 6 OOO Ft 

Gyógyszer porcerősitő db 100 9 OOO Ft 900 OOO Ft 

Gyógyszer kineziológiai tapasz db 50 2 800 Ft i 40 OOO Ft 

Gyógyszer izomlazító doboz 20 i 500 Ft 30 OOO Ft 

Vitamin vitamincsomag db 100 4 800 Ft 480 OOO Ft 

<>;- " " f.<i~ ~ "" 

21ltl6t1ill évad • Spö~litesítméml!l, sgortQály;a bérleti díja -részletező tállázat s"'" ,
0 

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj l óra {Ft) Igénybevett órák száma l hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) 

Meri<apt Maraton Team SE Sportielep Élőfüves pá!ya 15 OOO Ft 40 6 3 600 OOO Ft 
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Ingatlan megnevezés Kategória Béristi díj i óra Igénybevett órák száma l h Hónapok Bérleti díj összesen 
(ft) ó száma (Ft) 

Kőbányai Sportközpont Műfüves 6 OOO Ft 80 10 4 800 OOO Ft 
pálya 

Törekvés pálya Műlüves 12 500 Ft 5 10 625 OOO Ft 
pálya 

Kertvárosi Kft. Sporttelep Élőfüves 21 OOO Ft 20 420 OOO Ft 
pálya 

Keresztury Dezső Általános Iskola Egyéb 5 300 Ft 24 5 636 OOO Ft 

Kelet! Károly Közgazdasági Egyéb B 300 Ft 44 5 1 826 OOO Ft 
Szakközépiskola 

Puskás Tivadar Szakközép Iskola Sportcsarnok 10000Ft 40 4 1 600 OOO Ft 

Móra Ferenc Altalános Iskola Egyéb 5 500 Ft 18 9 891 OOO Ft 

20161!1'~ ~ad:,irleti díjak índokl;~~ " "/" " "'"" " 

Ingatlan 
megnevezése 

Merkapt 
Maraton Team 
SE Sporttelep 

Kőbányai 

Sportközpont 

Törekvés páiya 

Kertvárosi Kl!. 
Sporttelep 

Kereszturv 
Dezső Á.it~iános 
Iskola 

Keleti Károly 
f<özgazdasági 
Szakközépiskola 

Puskás Tivadar 
Szakközé p 
Iskola 

Móra Ferenc 
Általános Iskola 

" v ;;;-

irM.Iokliis 

Az ifjúsági és serdülő csapatok MLSZ bajnokságban való indulása indokolja a pálya bérlését. Az elmúlt évekhez hasonlóan Kőbányán 
béreltünk egy nagy méretli, kifogástalan minőségű, élőfüves pályát, a KISE Sportteleptől nem messze. 

A pálya bérlésének szükségessége elsősorban egyesületünk létszámának köszönhető. Az Ihász utcai műiüvet, már 2004 óta használjuk, 2012 
óta térítéssel. Most tervezzük a műfű teljes cseréjét A pálya bérlését indokolja a borítása, hiszen a m(ííüvet idéijárástól függetlenül egész 
évben tudják használni csapataink. A pályát többnyire az egyedül kbzlekedni már tudó játékosok használják. A téli időszakban tőler; a 
csökkentett pályaméretű versenyrendszerben részt vevő csapataink edzenek itt. 

Bérlési igényünk azért vetődött fel, mert egyesületünk környékén nincs nagypálya méretű mlifüves borítáSLI pálya, így nagypályás csapataink, 
csak részben tudnak a téli időszakban nagypályán edzeni, vagy kisméretű rnűlüves borítású pályán, ami az U14-U19-es korosztályoknak nem 
tudja biztositani a minőségi felkészülést. 

Bérlését indokolja, hogy az U14-Ui 9-es csapataink a téli lelkészülés során is tudjanak nagy páiyás körülményei< közölt edzőmérkőzéseket és 
bajnoki rnérkőzéseket játszani. Sajnálatos módon, csak korlátozott számban van lehetőségünk a Sporlpa.lya bérlésére, rnivel nem egyedüli 
bérlői vagyunk a pályának. 

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

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

Az alacsonyabb korosztályokban a futsal bajnoki fordulókat és saját rendezésű tornáinkat itt rendezzük. Megfelelő a mérete a tornacsarnoknak 
ezen korosztályok futsal bajnoki mérkőzéseihez és van egy kisebb lelátó ja is, ami a szülől' szurkolók kiszolgálása miati fontos. 

Kihelyezett fiú és leány csoportunknak tartunk edzéseket az iskolában. 

~ "' " w %y 

20:16t1:7 é:uím •l.ltánQótlásneílélésllez kapcsolódó sportszal<émllerek költségeinek rdzletezese "f ,tm,l,"" 
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Kategória Megnevezés (edző Adózás Sza!"lődés Kifizetássel Bruttó bér és Munkiiltatói Évadra jutó 
esetán oklevél rnódja szarinti havi érintett hónapok egyéb juttatások járulékok ráfordítás 

azonosító) óraszám száma (Ftlhó) (Ftlhó) összesen (Fl) 

Edző 475 Normál HlO 12 150 OOO Ft 42 OOO Ft 2 304 OOO Ft 

Edz ö 1671 ~Jormál 160 12 450 OOO Ft 42 OOO Ft 2 304 OOO Ft 
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Kategória Megnevezés (edző Adózás Szerződés Kifizetéssel Bruttó bér és Munkáltatói Évadra jutó 
esetán oklevél módja szarinti havi érintett hónapok egyéb juttatások Járulékok rétordítás 

azonosító) óraszám száma (Ftllló} (Ftlhó) összesen {Ft) 

Edző 1679 Normál 150 12 150000Ft 42 OOO Ft 2 304 OOO Ft 

Edző 3 563 EKHO 80 12 150 OOO Ft 30 OOO Ft 2 160 OOO Ft 

Edző 3 444 Ef<HO 80 12 100000Ft 20 OOO Ft 1 440 OOO Ft 

Edző 3144 Normál 160 12 150000Ft 42 OOO Ft 2 304 OOO Ft 

Edző 3 432 Egyéb 80 12 150 OOO Ft O Fl i 800 OOO Ft 

Edző T ANC 131 2-0423 EKHO 80 12 150 OOO Ft 30 OOO Fl 2 160 OOO Ft 

Egyéb ;ntéző EKHO 40 12 35 OOO Ft 7 OOO Ft 504 OOO Fl 

Egyéb Sportmasszőr Normál 160 12 150 OOO Ft 42 OOO Ft 2 304 OOO Ft 

Egyéb takarító EKHO 40 12 35 OOO Ft 7 OOO Ft 504 OOO Ft 

Egyéb pályamunkás Normál 160 12 i 50 OOO Fl 42 OOO Ft 2 304 OOO Ft 

Egyéb pályamunkás ~•01·mál 160 12 i 50 OOO Ft 42 OOO Ft 2 304 OOO Ft 

Edző T ANC1312-00421 EKHO 40 12 50 OOO Ft 1 O OOO Ft 720 OOO Ft 

Egyéb Technikai vezető Egyéb 80 12 35 OOO Ft O Ft 420 OOO Ft 

Edző 0 943 EKHO 40 12 50 OOO Fl 10 OOO Ft 720 OOO Ft 

Edző 1228 EKHO 40 12 75 OOO Ft 15 OOO Fl 1 080 OOO Ft 

Egyéb szertáros ~Jormál 160 12 150 OOO Ft 42 OOO Fi 2 304 OOO Ft 

Edző 70 23 Normál 160 12 150 OOO Ft 42 OOO Fi 2 304 OOO Ft 

"zt; w Y~ 
2016117 évad· Sportnakemberek !Zgyéb k;il'legóría választása eselén a pozíció in'ttok!lasa < !-' 

Pozíció megnevezése 

mtéző 

Sportrnasszőr 

takarító 

pályamunkás 

pályamunkás 

2016-05-02 00:4 7 
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Indoklás 

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

Felvéteiéi indokolta, hogy az tvlLSZ bajnokságban induló 4 li ú csapat, és két lány csapat mellett, az OTP Bank Bozsik 
Programban, valamint UEFA Grassroots Programban indult csapatoknak is minden hétvégén- elhalasztott mérkőzések esatén, 
akár hét közben is-, valamint a nemzetközi és hazai tornákon is biztosítani kell, az egységes, tiszta, összekészitett szerelest j Ne 
az edzők feladatai közé tartozzon j. Feladatai közé tartozik a szerelések számon tartása, összekészitese, kiadása a bajnoki 
fordulókra, tornákra, összeszedése, kimosása. 

A megnövekedett létszám következtében, a pálya és az öltözők, valamint a vizesblokkok használtság a íokozódott, ami indokolttá 
teszi egy állandó takarítónő alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy a klub sportoléit és az ide érl<ező játékosokat, hozzátartozókat 
is tiszta öltözők és vizesblol<kok fogadják az egymást követő edzések, hétvégi bajnoki rnérkőzések során. Feladatai közé tartozik: 
az öltözők, vizesblokkok, iroda takarítása. 

Szükségességüket indokolja, hogy a fiatallabdarúg ékat, csapatokat kifogástalan gyepfelület fogadja edzésen és a márközésen 
egyaránt. Pályamunkásaink leladati közé tartozik a labdarúgó pálya karbantartása, előkészítése edzésre, mérkőzésre, műfüves 
pályák letakarítása. A KISE Sporttelep 11 OOO m2-es pályafelületének gondozását és a sporttelep karbantartását egy ember nem 
képes megoldani, ezért szükséges 2 pályamunkás alkalmazása. 

Szükségességüket indokolja, hogy a fiatallabdarúgó kat, csapatokat kifogástalan gyepfelület fogadja edzésen és a márkizésen 
egyaránt. Pályamunkásaink feladati közé tartozik a labdarúgó pálya karbantartása, előkészftése edzesre, mérkőzésre, műfüves 
palyal1 letakaritása. A KISE Sporttelep 11 OOO m2-es pályafelületének gondozását és a sporttelep karbantartasát egy ember nem 
képes megoldani, ezért szükséges 2 pályamunkás alkalmazása. 
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2016!17 évát~· Smotlsaakemberel!l EUMéli l!lat!mótia választása eseténa mazíció íiiöoklá'sa : 

l"azicíó megnevezése 

Technikai vezető 

szertáros 

", 

Indoklás 

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

Szükségességét indokolja, hogy az MLSZ bajnokságban induló fili és iány csapatok mellett, az OTP Bank Bozsih Programban, 
valamint UEFA Grassrocts Programban indult csapatoknak is minden hétvégén- ell1alasztott márközések esetén, akár hét 
közben is-, valamint a nemzetközi és hazai tornákon is biztositani kell, az egységes, tiszta, összekészitett szerelést (Ne az 
edzők feladatai közé tartazzo n). Feladatai közé tartozik a szerelések számon tartása, összekészitése, kiadása a bajnoki 
fordulókra, tornákra, összeszedése, kimosása. 

).; ;."/~ ;c < ~0 ~~N{)>i! ~ N z @~ ~'!i: )é :x>'@).)l;'j:j h} 
("Z€116117 év~ - Eazól!lént tggti!I!Wzlliltott ~mortszakemuerek munRakl>témelll"lfrlsa ·• ·;" "\:t; .
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Oklevél azonosító szá Oklevél beszerzés Képesítés Edzésidő Foglalkoztatott gyerekek 
m alatt {óra/hét} száma 

1671 D UEFA B U13 8 22 

475 D UEFA A U11 6 20 

i 679 I8J UEFA A U14 8 20 

3 563 I8J UEFA A Ui 9 8 20 

3 444 I8J UEFA A U15 8 20 

3 432 D UEFA B U 7 4 16 

TANC1312-0423 I8J UEFA B U 9 6 16 

TANC1312-D0421 D MLSZ Grassronts U 7 4 16 
c 

0 943 I8J MLSZ D U 9 6 16 

1228 D UEFA B U17 8 20 

3144 D UEFA B U11 6 20 

702 3 I8J MLSZ C Ui1 6 15 

"' ""oi:: «"88 

~161171 év!Íd -llltánmílfas-nevetés ráfordítás jogcím alfogcímei """ · ~ •·. 

Jogcím Összesen (Ft} 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 157 OOO Ft 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközöl< 1 691 OOO Ft 

Szernélyszáilítási költségek 5 OOO OOO Ft 

Nevez.ési költségek 500 OOO Fi 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 OOO Ft 

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei O Ft 

Sportiétesítmény, sportpálya bérleti díja 14 398 OOO Ft 
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420t6t17 évad· UtánBiás\inettefes ráf~ti!lítás i~sim aljogcím~ " fu,, " : "" '"" " iit#ftL Jk,,,,, 
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Jogeim Összesen {Ft) 

Feikészitéssei, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssei közvetlenüi összefüggő szállás és étkezés költsége 4 500 OOO Ft 

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 32 244 OOO Ft 

Logisztil<ai Költségek (csak bérlet)- kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 500 OOO Ft 

Összesen 62 490 OOO Fl 

Közvetlen támogatás Ell. szeN. fiz. díj Kőzreműkooői di! Teljes támogatás {Ft) önrész(ft} Elszámolandő összeg Teljes ráfordítás (Ft} 

56 132 374 Ft 572 186 Ft 514 072 Ft 57 218 632 Ft 6 357 626 Ft 63 004 072 Ft 63 576 258 Ft 
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Általános Képzés 
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2016í1 z éJrali -teérel~ő által szervezett általános típusú kflgzési!K költ~i ,: ill[' '.,, ,; ,;: ,!: 

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

tv1LSZ Futsal (edző) 2 76 200 Ft 

MLSZ Grassroots "C" 63 500 Fl 

UEFA "B" tanfolyam 215 900 Fi 

355 600 Ft 

r 2016117 évltih !Jierve.zött összes áiÍiilá'nos k.!HIIzés költség alakUlása "t'4l!li6t17ms ~kban. ,, 
1 
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Közvetlen támogatás Ell. s:zerv. fiz, dlí Kőzreműkődői díj Teljes támogatás (Ft} Elszámohmdó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 

176416 Ft i 792 Ft 9TI Ft !79 184Ft 179184 Ft 356 577 Ft 358 369 Ft 
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Szakképzés 

Oktafás várható költságai {Ft) 

O Fl 

A " "?'::WL"' i ~ "o/C 
x 201611 7 évail - il'fe1111ezett összes szakképzés költség alakulása a 20161!12'~os iilőszakl:iBn. "'';'~ , 

Közvetlen támogatás Ei!. szarv. fiz. díj Közreműködől díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Flt) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft} 

O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft 
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Mely jogelmekre számol közreműködői költséget? 

D Szeméiyi jellegű ráfordítás [8] Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás [8] Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás 
[8] Tárgy1 eszköz utáfinanszírozott beruházás [8] Utánpótlás-nevelés lejlesztése [8] Altalános képzés lejlesztése D Szakképzés fejlesztése 

:>> 7.« :::> ~ l 

, l<özrerrn!iköllöi wöltségek -, " "; 
j • • 

Mallimum közrem. dfj 

Tárgyi előfinanszírozott 
(nem ingatlan) 

51 064 Ft 93 463 Ft 46 433 Ft 97 497 Ft 

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 359 722 Ft 648 833 Ft 322 378 Ft 682 ·1ooFt 

Tárgyi utófinanszirozott 1 072 248 Ft 2 099 497 Ft 1 042 507 Ft 21-14 755 Ft 

Utánpátlas-nevelés 514072Ft 1 156 0:3:3 Ft 572186Ft i 086 256 Ft 

Általanos képzés 977 Ft 3 610 Ft 1 792 Ft 2 769 Ft 

Összesen 1 998 083 Ft 3 963 379 Ft 

~ ~ ~, o 

l<özremű!Wtlő által végz-ett felattatok leírása d• 'J '· ' 

" 
Kapcsolódó 

jogcím 

Tárgyi 
előfinanszírozott 

(nem ingatlan) 

Tárgyi 
előfinanszlmzott 

(ingatlan) 

Tárgyi 
utófinanszírozott 

Utánpátás
nevelés 

.Á!taiános képzé 
s 

Feladat leírása 

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

l<özreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósitásával, a felhasználás során szükséges 
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a telhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat 

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogaioii program megvalósíiásávai, a felhasználás során szükséges 
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasználttámogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat. 

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

l<özreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatoll program megvalósításával, a felhasználás során szükséges 
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladat. 
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Nyilatkozat 1 

Tiszteit Jóváhagyást Végző Szarvezeti 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, iiietve a látvány-csapatsporttámogatását biztosító támogatási igazolás kiállításárol, 

felhasználásáró!, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valarnint visszafizetésének szabályairól szóió 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdése, 16 § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás es szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése 

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2016. 05. 02. 
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Nyilatkozat 2 

Alulírott Salkovics Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 

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

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szarvezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőiől 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 könnyítés! (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 

4. kijelentem, hogy a l<érelrnező az állarnháztartás alrendszereiből juttalott és már lezárt támogatásokkal meglelelő módon elszámol!, a támogatásokra 
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás ala!l nem áll, eliene csőd-, !elszámolási .. , illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás idötartama alatt ilyen eljárás indul; 

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

7. hozzájárulak ahhoz, hogy a tvlagyar Államkincstár által működtetett manitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabálylHn 
meghatározolt JOgosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenórzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztériurn és a csekély összegű 
támogatások nyilvántartásában érintelt szervek hozzáférjenek; 

8. kijelentem, hogy a Kérelmezó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 201 i. 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, valamini a támogatás összege a 
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 

1 O. hozzájárulak a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalorn, hogy a személyes 
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természeles személyektől is beszerzem; 

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelernben közölt bármilyen adatban, tényben, illelve 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, felújrtás 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 kivéte!!e!) fennlmtom, 
valamint beny(1jtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Allam javára az 
;ngatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét 
meglizetem, 

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 alapkamattalnövelt 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, közcsségi céiCt (különösen: kuiturális, turisztikai) események 
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetetimértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. 

d. bérelt vagy más jogeimen használt, nem a látvány-csapatsportban működó hivatásos sportszervezet tulajdonában alló ingatlan eselén a sportcélú 
ingaliant piaci áron bérelern vagy rnás jogcímen használom, 

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz lelújítás eselén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig a= eredeli 
rendeiletésének rneglelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes ír·ásbeli hozzájárulását atTói, hogy erre 
az időiartarn ra a Magyar Állarn javára az ingatlan-nyilvánlartásba az igénybe vett adókedvezmény mártékéig jelzálogjog kerlil bejegyzésre, 

t. jelenértékén legalább 1 O millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás eselén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyíli pályázatol írok ki és a 
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósfiására. 

i 3. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezeteK, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a 
támogatás rendeltetésszerű lelhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás lelhasználása során 
keletkezett bizonylatokkai a láivány-csapatsporllámogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásárói, 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 1\erült meglevő, és váliait utánpótlás korosztályú csapalokat a Kérelmező az 
MLSZ versenyrendszerében a 2016J17 .. es bajnoki évadban versenyeztelni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már rneglévő, illetve az önként 
vállalt utánpótlás komsztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 201 6/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt n ern fejezik be, 
abban az eseiben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott rnűködési támogatást arányosan csökkenti; 

16. tudomásul veszem, r10gy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkai kitöltörn, 
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló vaióságnak megfelelő adatokkal 
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzern, és folyamatosan fenntartorn. 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 eselén legleljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási 
min;mumra vagyok jogosult a mCíködési típusli támogatások tekintetében. 

Kelt: Budapest, 2016. 05. 02. 
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál 
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) 

Közjegyző i aláírás--hitelesítéssei ellátott aláírási etrnpéldány vagy ügyvéd által eilenjegyzett aláírás minta, a támogatott szarvezet 
vezelőjétől (meghatalmazás eselén a támogatási kérelern aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyeklől is) 

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

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

Egyéb dokumentumok 

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli l1ozzájárulását 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 mérlékéig jelzálogjog ~erül bejegyzésre 

Bérelt vagy más jogeimen használt, nem a látvány--csapatsportban rnűködő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan 
esetén a sportcélú ingatlant piaci ámn 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 11itelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjeiölt beruházási tevékenység nem 
építésiengedély-köteles 

Az egyéb engedelyköteles tevékenységek eseién a jogerős hatósági engedélyek, igazolások 

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellen6rzó szervezethez történó 
beny(Jjtásának tervezett időpontjait is) 

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága 

Megvalósítani kívánt beruházás, lelújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkaclíjak 
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapithatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók 

M@i!JimfWH A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése 
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva 

;:;:: ~~ ~®l: ~ ktwN.., " 

Uavasoft indikatorol( a smarttejlgsztési mrogram teljes időtartamára !il:&:tkaztatva " " "ill! >N~-
(fila válámétv; indikátor nem éiitelmezett, kérem töltse felO-val az adoB(iim!zglfifl , ' " " '" !1!1', 

" ' " 

Indikátor megnevezése 

Output indikátorok 

Teljes szakember állomány 

Licence-szel rendelkező edzők 
száma 

Edzőtáborok száma 

Épített/felújított sportcélú ingailanok 
száma 

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény 

Egyéb indikátorok: 

Mártekegysé Megjegyze 
g s 

fő 16 

!ö 14 

db 2 

db 

m2 o 

Kiindulási érték Célérték (támogatási időszak Változás e bázisév %· 
(jelen h~(! i) vége} ában 

16 20 25°/o 

14 17 21°/o 

2 3 50% 

3 200"Jri 

o O% 

O% 

O% 

x ., > "%. 8' A~ 

Uavasott indikátorok a sportfeílesztésl progtam teljes időtartamára vonatkazfatMa ,i , 
(J!:I<Utafaméty indikáft~r nem értelmezett, kérem töltse felll-val az adoR mezillietl ' v, ' 

!" "'" 

Indikátor Mártékegysé Megjegyzés l<iim:lulási érték Célérték (támogatási időszak Változás a bázisév %· 
megnevezése g (jelenlegi) vége} ában 

Eredmény indikátorok 

Korosziályos sporlolók száma: 

Ui 9 fő fiú korosztály 5 6 20% 

U18 fő fiú korosztály 10 12 20°;~ 

Ui 7 fő fiú korosztály 3 6 100% 

U16 fő íiu és lány korosztály 25 30 20% 

együtt 

U15 fő fiú és lány korosztály 12 18 50~/0 

együtt 

Egyéb indikátorok 

U14,U13-U12 tő fiú és lány korosztály 54 68 26% 
együtt 

U11-U10 í ő fiú és lány korosztály 65 85 31% 
együtt 

U9 alatt fő fiú és lány korosztály 101 150 49% 
egyült 
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A projekt költségvetése 

~ ~~ ~ x 'W -

~' l!!rojel<t l<áftségvetése ilsszesen + 
~ ' 

Jogcímek Közvetlen Ellenönö l<iizre· Teljes Önero lElszámolandó 
támogatás szarvnek mílkiidői támogatils összeg 

fizetendő dij 
díj 

Személyi jelleg ű O Ft O Ft O Ft O Fi O Ft O Ft O Ft 

Tárgyi eszköz beruházás 138 237 440 Ft 1 411 318 Ft 1 483 034 Ft 141 131 793 Ft 60 485 055 Ft 200 205 529 20 t 6 \6 84 7 Ft 
Ft 

- ebből előfinanszírozott 4 545 768 Ft 46 433 Ft 51 064 Ft 4 643 265 Ft 1 989 971 Ft 6 586 803 Ft 6 6:33 236 Ft 
(nem ingatlan) 

-ebből előfinanszírozott 31 555 729 Ft 322 378 Ft 359 722 Ft 32 237 830 Ft 13816213Ft 45 731 664 Ft 46 054 042 Ft 
(ingatlan) 

- ebből utófinansz!rozott 102 135 943 Ft 1 042 507 Ft i 072 248 Ft 104 250 698 Ft 44 678 871 Ft 147 887 062 148 929 569 Ft 
Ft 

Utánpótlás-nevelés 56 132 374 Ft 572186Ft 514 072 Fi 57 218 632 Ft 6 357 626 Ft 63 004 072 Ft 63 576 258 Fl 
feladatainak támogatás 

Képzés 176 416 Ft 1 792 Ft 977 Ft 179 184Ft 179 184Ft 356 577 Ft 358 369 Ft 

- ebből általános képzés 176 416 Ft 1 792 Ft 977 Ft 179 184Ft 179i84Ft 356 577 Ft 358 359 Ft 

- ebből szakképzés O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft 

Összesen 1 94 546 230 Ft 1 985 296 Ft 1 998 083 Ft 198 529 509 Ft 67 021 865 Ft 253 555 178 265 551 474 Ft 
Ft 

-z'lli*' «"' ~ lf;'éii..,f~ ~w:ffit " sm~~ ~">" " 
Igazgatási szolgáftatási díi , " "' '.~ A' """ Mf%{' "1 

z. ~ .... ,r o;:q 

Személy! Térgyi Összesen 

O Ft 35 OOO Ft 10 OOO Ft 7 OOO Ft 52 OOO Ft 

2016-05-02 00:4 7 33 l 35 



be/SFP-12150/2016/MLSZ 

A kérelemhez tartozó mel!ékletek {55 darab) 

Közjegyző i aláirás-hitelesítéssei ellátott aláirási eimpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzell aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől 
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyeklől is) 

alairasl_cimpeidany_2015_04_22_1429_ i 460997893.pdf (Szerkesztés alatt, 594 Kb, 201 !3-04-18 18:44:53) 
f1233952ccb81 ae311 fd3f369b6842131 ci e519539c1 ce3d9i 632b133all0943 

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez tö11énő benyújtásának 
tervezett időpontjait is) 

kise_finanszirozas!_terv_14621 09033"pdl (Szerkesztés ala!!, 809 Kb, 201 6-05-0i i 5:23:53) 
ae 7db81f3cad361 6e52e0225914f3a 12eafec842276eb9a37 e6d6643f3dec3ab 

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága 

kihasznaltsag_ i 462090344.docx (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2016-05-01 10:12:24) d280e ?fi 58e58f4dbbe07911 c0513ac86e9538dd07 4 901 e8ea0613feel5dcffd 

kise_palyakihasznaltsaga_ i 461 956978.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 21 :09:38) 
Oc261 0283ebc4ad78ef5f39c70026ad0161 ab0eb84b140c6f11400a5f7f4d459 

Egyéb dokumentumok 

hoszivattyus_szaritogep_ i 462 i 22007.pdf (Szerkesztés alatt, i 78 Kb, 2016-05-01 19:00:07) 
8a6e2b 197d7d73c 71 846b082de6 i ad8fa8ff597a60a94cle0a52902be8e2a46í 

szaritogep_ar_ i 462122015"doc (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2016-05-01 19:00:15) 3c590d46a26982bl7dee07a15ad5be97e22ca3a6a69477e51728495775b80303 

labdafogo_halo_1462122687,pdf (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-05-01 19:1 i :27) 8524e838c0db89ae6306864b37e224012ce02895899abdc51ffi 5c95c4df3Wa 

kise_keieti_k_szki_egyul!mukosesi_m_1461851978.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 15:59:38) 
672a46e88073bd58bb87256944258a614 70c96f8f07111 d49f231 d6f5e36d3af 

1 Oszemeiyeslabdarugo_cserepad_1462122778.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2016-05-o·l 19:1 2:58) 
89bc7660cdc87 e885bedff33c7095c88e8adb4 73d91 caadfd 1 c409bad09f393d 

henger_1462122942.doc (Szerkesztés alatt, 21 O Kb, 2016-05-01 19:15 :42) 757c8ia00356ec07ca986b911 ede17381 c86acbl95c9847d8d3b7b5lbif76f98 

bojler_300_1_i 4621 22949.doc (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2016-05-01 19:15:49) c6c99Hiffc65dae2b07a313676dff9ef6c0i a606d84672640c95b8953b7ebc:39 

masszazs_agy_doplo_ i 4621 22974.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2016-05-01 19:16:14) 
e 138e9a8fb 13fd61 e87bfcc5d51 aSdOd i 8cacfec6158e5072844c8d 1 elba619f 

kise_ingatlan_beruhazas_prioritas_1462045880.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 21 :51 :20) 
3c71842376fdd41 aef63696e7b237623a201982648cc6d4f6860e919f84a8f77 

pedrollo_cp220ah_szivattyu_1462i 24243.pdf (Szerl\esztés alatt, 259 Kb, 2016··05-0i 19:37:23) 
ec909428e9d9b7d900cf363eaa9aaa9a7d082929b884722abf6cd34420ce8737 

szivattyu_rnuszaki_leiras_1462124312.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-05-01 19:38 :32) 
5bc093402a 771 fd.5131031226eeabb31985097 e39fc117 e 73a8aa939f884c63i 

funyim_traktor_1462125274.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2016-05-01 19:54:34) 658a1604340ac9e87719dd671 0203434090c594d4b990c2a7c1669c67b783c37 

csukamoso_stiefeiwaschanlage_1462128074.jpg (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2016-05-01 20:41 :14) 
cd00ee4e10c4594c349767df7ebad5eda3453727635fd2683605dcbb76a4171f 

Nyiivántartó hatóság igazolása (a kérelmező szarvezetet nyilvántartó szarvezet (biróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása 
a szervezel nyilvántartásban szereplő adatairól) 

kivonat_2016_04_27 _1461773904.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 18:18:24) 
084c65e1b55db2184c98d7d5a4c76da8e32cd819e5705888747ac65680bdd0ae 

(52 OOO Fl) A 3912011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgállatási díj befizetését igazoló bizonylat 

igazgatasi_szoigaltatasi_dij_2016_146i 916001.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-29 09:46:41) 
960 44 a 7d93422b3e64d326f6820a0 14c3ca5613ebf168f9fbf?b62dce64e6e 7 a 

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

1_kobanyai_ifjusagi_sport_egyesulet_1461173736.pdl (Szerkesztés alail, 372 Kb, 2016-04-20 i !3:35:36) 
3187cb2059a045046268d5bl9e9d480c4c58111ba81788407c8272d61dcac2c5 

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások 

egyeb_engedelykote!es_tevekenyseg_1462i 412 i 1.pdf (Szerkesztés alatt, 521 Kb, 2016-05-02 00:20:11) 
1 01 9e260bf91 7bffdcb9e6bb83e87048df513628ce5a 1 ccdd8b686d0c9fbaldd 

Az elvi épitésí engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesitett hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős épitési engedély vagy a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arró!, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles 

tuiajdonosi_hozzajaruias_kobanya_ih_14619301 08.pdf (Szerkesztés alatt, 579 Kb, 2016-04-29 13:4 i :48) 
ed75f08cf43dbc660ad33f54355a3B230db75ecc53ea00b17751112972115469 

i1atosagi_bizonyitvany_ihasz_1461930142.pdf (Szerkesztés alatt, 809 Kb, 2016-04-29 i 3:42:22) 
í388f9972e29d0317514b2c834i99337578768ec917500eaf252e25a8eela46t 

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

kise_kocsis_sandor_sportl<ozpont_1461959680.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 21 :54:40) 
dfaf1 be325c2c53aa9a286f3903d20b6e ?b0 221 f900ef2e8a 15973fec563d666 

kise_kocsis_sandor_sportkozpont_2_i461959760.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 21 :56:00) 
9845958e 79ce33eb9c60 n acdc8 76d505a90f9651 64508be3be660d b519e2b3b 

kise_mora_lerenc_2016_1461958342.pdl (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 21 :32:22) 
51 acd2af731 65282b34639b5d8701770fc520661 ba 7b6ad76497a.55636ab3d01 
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kise_mora_lerenc_2016_2_1461958368.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 21 :32:48) 
2f94de0221544cb20ccc01 c9266e6e694fbe5a91 ba41 e7a65f885187e9c846d1 

kise_keresztury_d_berleti_szerzodes_1461958789.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 2 i :39:49) 
8bb3a112d8bfdcflac497aa2d5f562b3b86441bb9f93fd9d2efc375cb4eci Oeb 

gyakorioutcaiszerz.1_1462140251.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 00:04:1 1) 
a0cf75c588689674870i 2b72i 3cdf6aa8be204 i b3/8887b7aafi db8eelc6b562 

gyakorioutcaiszerz.2_1462140324.jpg (Szerkesztés aiatt, 623 Kb, 2016-05-02 00:05:24) 
3cda21 25887bb980a0fí34e40336a849615a8c27033481 d337ff1 c2ea4db 773 5 

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

ihasz_utca_iu!ajdoni_!ap_1461930024.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 13:40:24) 
26ca9fb1513a6f03ad71 b9a0c2605610e614e80e5cccc65f35b97e84d6faded2 

kise_sporttelep_tulajdoni_lap_1461 856023.pdf (Szerkesztés alatt, i Mb, 2016-04-28 17:07:03) 
148416e81118ci 1 efbec26360401188 i 51 43 b 79163fd6b65b4218b544d4 75 548 

keieii_k_szki_tulajdoni_lap_1461856077.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 17:07:57) 
e444d34884adibd7b637e8085bcf05a2e5facdb5987773c062f58b2745a85788 

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

jeizaiogjogrol_14621 06401.doc (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 20 i 5-05-01 14:40:01) 72cb2blb18e82e9af96f97397de9e5bi ba1 ceab9aed9216a922312a8ddi 158dc 

Megvalósitan i kivánt beruházás, fellijitás tekinletében a részletezett költséglentel, amely alapján az anyagok és munkadijak mermyiségei, 
mennyiségi egységei és egységárai megállapí!halók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók 

palyafelujitas_arajan!at_14621 00873.xls (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-05-01 13:07:53) 
bcea7d67093a4b0072288d05a0e8cbdl3ee86987eaf94afa8ad872b18ae07349 

frenyo_kft_oitozoepulet_arajanlat_k_14621 06057.pdf (Szerkesztés alatt, 454 Kb, 201 6-05-0i i 4:34·17) 
6ff5e426e5aa88dc7e7f68962beb6712a56c6d9d6f39eed7fd61 121 ff8d41132 

52x44m_mufu_csere_1461 057399.pdf (Szerkesztés alatt, 390 Kb, 2016-04-19 11 :16:39) 
a665267c58e9293cea04bf8fe853b71497a05f89e4bcbc8bfbc489782491 d85b 

22x42m_muiuves_palya_epites_ í 461 057438.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2016-04-19 11 :1"7:18) 
b21 0 24 76770bb 7 4c5ee3760eafa42:l292ad92172323b363aa590225172a215 í 8 

kise_mobil_lelato_14621 36396.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-05-01 22:59:56) 0336b9fb4b7f07579a95091274ffeabd4d52da174af7ebOI'bf2b49ed7c73bc4b 

gyepregeneracio_ldse_tapanyagprogra_146213661 i .pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2016-05-01 23:03:31) 
7 eaf24f7e23fc4 i c 7025824 71b418cd8a95 i 9e229780173b81.55a65f918551 dO 

gyepmgeneracio_gyepapolas_tapanya_ i 462136624.0di (Szerkesztés alalt, 274 Kb, 2016-05·01 23:03:44) 
e2442a8051b378a8bb0c7a98a4d33362fe95ea6da5e62b3416cd88c04cf8b842 

gyepreger.erac!o_2016_arlista_i 462136632.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-05-01 23:03:52) 
b7cebe575ad9080bbb21 35aed9817b359241836f8394296cf13d78ab7318b3da 

kise_vilag!tas_onlozoberendezes_nag_1461 957330.pdf (Szerkesztés alatt, 497 l<b, 2016-04-29 24 :15:30) 
05b7e2ebe02750 175e96b077ai 7d467f0451713f088ac05bf348bd254561ae44 

kise_kutfuras_1461957442.pdl (Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2016-04-29 21 :17:22) clc6d1 e423e2a41 b7de6941849830b5c968dcd01 bl4e9a8250ce523b587a8b472 

klse_mobil_lelato_1461957602.pdf (Szerkesztés alatt, 220 f<b, 2016-04-29 21 :20:02) 0336b9fb4b7107579a9509127411eabd4d52dai 74af7eb07bf2b49ed7c73bc4b 

gyepregeneracio_kise_csenkesz_146213800i .xls (Szerkesztés alatt, 115 l<b, 2016-05-0i 23:2G:41) 
bb01c7f6896057a065bbaa79ca7e631d8a3e0c1246ac882b5e4b3b575de641f0 

A megvalósítani kívánt projektelemek műszakllartalmának részletes kifejtése 

vilagitas_kis_fuvespaiya_muszaki_ta_14621 07895.pdf (Szerkesztés alatt, 780 l<b, 2016-05-01 15:04:55) 
20f72a55f12631 eeaece96cf16f0c947aaf685bc5c675deff252a7f60bb688a2 

vilagitas_nagy_fuvespalya_muszaki_t_1462i 07987.pdf (Szerkesztés alatt, 826 Kb, 2016-05-01 i 5:06:27) 
88482dc992bd9bed4ae95558388bd46ee9da5fee8eb26f0b536!961 f51557e18 

ontozoberendezes_nagy_fuvespalya_mu_ i 4621 08209.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-05-0i i 5:1 0:09) 
8cbd457 a8099d46073ef9949bb 755c004d637i b5d723679ce 714b816c2f4d2f4 

ontozoberendezes_kis_fuvespalya_mus_14621 08444.pdl (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-05-01 15:14:04) 
f92e99e941 aa6b8a32c 735fl734e 1 f7 492d635239d4ce8c58a91319bcfeb8a 11 

kulfuras_muszakí_tartalom_1462049487.pdf (Szerkesztés alatt, 750 Kb, 2016-04-30 22:51 :27) 
cab i d516285bd3e0a5abfdb05b8c8c7 a6bl99927cfc9abb9417 ea3b2ec0el23e 

mobi!_lelato_muszakileiras_1462049642.pdf (Szerkesztés alatt, 141 1\b, 2016-04-30 22:54:02) 
7dbc3db8ae52d81342511b62665b903e8561ddab079c882b6e5bb29ci39af5a0 

k!se_gyakorlo_utcai_mufu_muszaki_la_i 462018361.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 201 6·04-30 14:12:41) 
885db31 eec.5bcbfce13e4823fe570c097b6d9f5c5777a9afff24edbc6f2e5c13 

kise_ke!eti_k_mufu_muszaki_tartalom_ i 462018489.pdf (Szerl<esztés alatt, 3 Mb, 201 6·04·30 14:14:49) 
d6231be6e0f5d0713d51d1896f97a8ebübece0d083b6c86203967da24a068ddc 

kise_ihasz_utcai_mulu_csere_muszaki_ i 462018739.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 14:18:59) 
4011 eel7262eec33546424ab7c835086a631fd041 e4b91 d75314136a6e841 b"l4 
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Kőbányai Ifjlisági Spw1e~JYesüiet 
Budapest 

Gyakorló utca 25 
1106 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóvát1agyására irányuló eljárással 
kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi l. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörében el járva, a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló i 996. évi LXXXI. törvény, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakL1an: 
Kormányrendelet) 4. §-ának (4) bekezdése alapján a( z) Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület kérelmezőt (székhelye: i 106 Budapest Gyakorló utca 25 , 
adószáma: 18159721-i-42, képviselője: Salkavics Gábor) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2016.05.03. napján indult hatóságieljárásban mE:ghozta 
az alábbi 

VÉGZÉST 

Az MLSZ felhívja a Kérelmezőt, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 45 napon belül az elektronikus kérelmi rendszerben 

• csatolja a tárgyi eszköz beruházás, feiLijítás jogcímen igényelt öltöző építése és az engedélyezési és kivitelezési tervek rnegnevezésCí 
projektelem tekintetében a megvalósítás részletes tervét, illetve a rnegvalósítási és finanszírozási ütemezést; 

• csatolja az építeni, felújítani l<ivánt öltöző építése rnegnevezésű projektelem megvalósitását jóváhagyó elvi építési keretengedélyt az ingatlan 
tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánakiralba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt, vagy az 
iiletél<ességgel rendelkező hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásol<ról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti szakmai nyilatkozatát arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási 
tevékenység nem építésiengedély-köteles; 

• csatolja az építeni, felújítani kívánt öltöző építése, engedélyezési és kivitelezési tervel< és a gyepregeneráció tekintetében a részletezett 
költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapfthatók, a fajlagos 
négyzetméterárak meghatározhatók; 

• vagy csatolja az építeni, felújítani kívánt öltöző építése megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan tulajdonosának a beruházás 
megvalósításához hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a helyi önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az érintett ingatlan a beruhazas üzembe 
helyezését követő 30 napon belül a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötése me ll ett a helyi önkormányzat tulajdonába kerül; 

• c.gtolja az építeni, felújítani kívánt wütOves pálya borftásának cseréje, pályavilágítás kiépítése, öntözőrendszer kíépitése, ITif,;l'mevezám:L 
2rQj_2kJ<:JI_Qíl_]rnel érinte.!tj_Dgatlan tulajdonosának a beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a;;; jngatlan tulajdonosának 
nyilatkozatát arról, hogy az érintett ingatlant a legalább 10 millió forint érték(! beruházás és/vagy l\)galább 5 millió forint értékű feiCljítás 
megvalósitását követően az egyesület a fenntartási költségek viselése ellenében/mellettberuházás esetében i O (tfz) éves. felújítfis esetébe 5. 
(öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja; 

• csatolja a csukarncsó rnegnevezésű projektelem(ek) esetén a műszaki specifikáció!, árajánlatot a gépel< típusának megadásával és 
kiegészítőik tételes felsorolásával; 

• csatolja az utánpótlás-nevelés jogcímhez kapcsolódó utazórnelegítő rnegnevezésű projektelemek eselén a felszereléssel és eszközzel 
kapcsolatos árajánlatot a szerel és márkájának megadásával és a kiegészítők leírásával. 

Az MLSZ felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező ismételten hibás vagy hiányos 
adatokat szolgáltat, illetve nem kéri a hiánypótlásra nyitva álló határidő további, legfeljebb 45 napos meghosszabbítását, C1gy az tvlLSZ az eljArást 
megszünteti. 

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, kizárólag az eljárás során hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megs:züntetó végzés 
elleni jogorvoslattal támadható rneg. 

INDOKOLÁS 

A Kérelmező 2016.05.02. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása tárgyában. A kérelem 
vizsgálata során megállapítottarn, hogy a Kérelmező 

" a l\ ormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott részletes megvalósitési tetvet, mef)Valósítási és finanszírozási 
ütemezést nem csatolta, így a sportfejlesztési program Kormányrendelet 2. §-ánal< (1) bekezdés 9. pontjában mef)határozoit jo9cím 
tekintetében a Magyar LabdarúgóSzövetség sportág fejlesztési koncepciójához való illeszkedés nem megállapítható; 

1 l 2 



-- - - - -
• a Tao tv. 22/C § (6) a) pontja, valarnint a Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése d) pontja szerinti dokumentumokat nem csatolta; 
• a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott részletes szakmai és költségtervet nem csatolta, így a 

sportfejlesztési program Kormányrendelet 2. § .. ának (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott jogcím tekintetében a Magyar Labdarugó 

Szövetség sportág fejlesztési koncepciójához való illeszkedés nem megállapítható; 
• a Tao tv. 22/C §-ának (6) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot nem csatolta; 
• a Tao tv. 22/C §-ának (6) bekezdés a) pontja, valamint (6a) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot nem csatolta; 
• a helyi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát nem csatolta, így a sportfejlesztési program a tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím 

tekintetében a Magyar LabdarúgóSzövetség sportág fejlesztési koncepciójához való illeszkedés nem állapítható meg;csatolja az építeni. 
felújítani kívánt öltöző építése megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan tulajdonosának a beruházás rnegvalósításához, valamint
arnennyiben az ingatlan nem saját tulajdonú, illetve nem minősül önkormányzati törzsvagyonnak-az allhoz kapcsolódó- Magyar Aliarn 
javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belüli- jelzálog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát; 

• nem csatolta a csukamosó megnevezésil projektelem(ek) eselén a rnllszaki specifikáció!, árajánlatot, így a tárgyi eszköz igény ÉH1ékelési 

szempontrendszerhez való illeszkedésa nem állapítható meg; 
• nem csatolta a kért árajánlatot, amelynek hiányában a sportfejlesztési program Magyar Labdarúgó Szövetség sportág fejlesztési 

koncepciójához való illeszkedés nem állapítható meg. 

A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismertettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetl<ezményeit. Jelen végzés a Ket. 73/A.§ (3) bekezdése 

alapján a közlés napján jogerőre emelkedik. 

A végzés elleni önálló fellebbezés lehetőségél a Ket. 98. §-ának (2) bekezdése, míg a közvetlen bíró i felülvizsgálat lehetőségél a l< et. 100. §-a és 
i 09. § (1) bekezdése zárja ki. A Ket. 96. §-a alapján a döntés az eljárás során hozott érdemi határozat, illetve ennek hiányában az eljárási 

rnegszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valarnint a l<orrnányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza 

me~J. 

Döntésemet a llivatkozottjogszabályhelyek alapján hoztam meg. 

Budapest, 2016.08.30. 

A végzést kapják: 
1. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
2. Irattár 

2/2 

dr. Vági Márton 
Főtitkár 
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amely létrejött egyrészról a Kocsis Sándor Sportközpont (ll 07 Budapest Bihari utca 23 .• 
PIR száma: 831444, adószáma: 15831440-2-42, bankszámhtsz<\ma: OTP Bank Nyrt. 
ll 784009-15831440 képviseletében Nag_y István igazgató) mint bérbeadó ta továbbiakban: 
Hérbeadó ). 

másrészröl a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (ll 06 Budapest, Gyakorló u. 25. adószám: 
18159721-l -42, képviseli: Salkovics Gá bm· elnök), mint bérlö (a továbbiakban: Bérlő; 
együttesen: Szerződő l<'elck} 

köz1Ht az alulírott helyen idöben. az alábbi tl:ltétdek szerint: 

l. A Budapest Föváros X. kerület Köh<:1nyai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a 
41447 hrsz.-ú, ll 05 Budapest, Ihász u. 24. szúm alatti ingatlan, amely-nek használója a Bérbe
adó. 

2. A Bérbeadó 2016. július 20. nap.iától2016. decentber 16. napJáig bérbe ad az l. pontban 
meghatározott ingatlanon lévö kettö darab müfüvcs pályát a ,~ Bérbeadó által kijelölt - hoaú 
tartozó öltözö- és zuhanyzó helyiséggel együtt (a továbbíakban: Bérlemény), a Bérlö által 
mebrtekintett áHapotban sportfoglalkozás céljára. 

3. A Bérbeadó a Bérleményt 
hétköznap 16:00- 19:00 óra 

biztosítja a Bérlő részére. A Bérlő az öhüzüket - átöltüzés és tisztálkodás céljára - az edzés 
kezdése előtt, illetve befejezése mán 15 percig veheti igénybt;. 

4. A Felek a szolgúhntásnyújtás son1n idöszakonkénti elszámolásban állapodnak tut!g. amely 
alapján a bérleti díj 4.000,~ Ftlóra!pálya. azaz négyezer torint/óraipálya (a szolgáltatás mentcs 
az általános f(lrgalmi adó alól). A Bérlö köteles a bérleti díjal. a Bérbeadó teljesítésigazolásat 
követöcn havonta utólag, egy üsszx:gbcn. s_.rahályosan kiállított számla alapján, az abban fog
lalt határidöhen. a Bérbeadó OTP Bank Nvrt.-nél vezetett ll7R4009-l5R3l440 szúmú számlá-, 
jára átutalni. 

5. A Bérleményben vagy a berendezési tárgyakban bizonyítottan a hasznitlat alatt bekövetke
/ett kámkért - a károkozó személyétöl függetlenül - a Bérl61 terheli a teldösség. A Rérlö kö
teles a kár, a káresemény észlelését az ügyeletet ellátó személynek azonnai jelenteni. 

6. A Bérlö kötek~zettséget vállal a bérlemény használatával kapcsolatosan clöírt tűzrendészeti. 
halcsetvéddmL egészségüg~ i szabályok és a szakmaL valamint adúhatósúgí d\)ín:bok mara
déktalan bctartási\érL i\ Bérlö kiHeles a7 értékeire vigyázni, a vagyonvédelmet maxil11úlisan 
biztosítan í. 

7. A Bérlü köteles a Bérbeadó Búzirendjét megismerni és az abban ti1glaltakat maradéktalanul 
betartani. 

8. A. sporttelep egész területén tilos a dohányzás! 

9. A Bérbeadó k:iJ'elentL hogv a tervezhetö foglalkozási szünctekróL illetve az edzések meg-. ,_,,.... ...... 

tnrtúsát zavaró rendezvény(ek)röl a Bérlöt lcgahíbh 1 héttel el6bb értesíti. 

l 0. A jelen szerzödés bármelyik tel kezdeményezésére közü:; megállapodással módosíthatú. 
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13. i\ a hasznúlatba nem ad-
hatja. a 

/\. !l)rvénykünynöl !ó 

u. 
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BtRL~TISZERZÖDiS 

t; . iA.......>L c'~ 

lkbltószám: Bit33/2016/t 

amely létrejött egyrészröl a Kocsis Sándor Sportközpont (ll 07 Budapest, Bihari utca 23., 
PIR száma: 831444, adószáma: 15831440-2-42, bankszámlaszátna: OTP Bank Nyrt 
11784009-15831440 képviseletében Nagy István igazgató) mint bérbeadó (a továbbiakban: 

Bé•·beadó ), 

másrészről a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (ll 06 Budapest, Gyakorló u. 25. ad<.)szárn: 
18159721-l-42, képviseli: Salkovics Gábor elnök). mint bérlő (a továbbiakban:Bérlii~ együt-

tesen: Szerződő Felek) 

között az alulírott helyen és idöhen, az aláhhi fehétdek szerint: 

1. A Budapest Föváros X. kerület Köbtmyai Önkormányz,at kizárólagos tulajdonát képezi a 
41447 hrsz.-ú, 1105 Budapest, Ihász u. 24. szám alatti ingatlan, amelynek használója a Bérbe-

adó. 

2. A Bérbeadó 2016. július 20. napját61 2016. december 16. napjáig bérbe ad az l. pontban 
mcghatarozot1 ingatlanon lévö kettö darab müfl.ives pályút a w Bérbeadó által kijelölt - hozzá 
tartozó öltöző- és zuhanyzó helyiséggel együtt (a továbbiakban: Bérlemény), a Bérlő által 

1negtekintett állapothan sportfoglalkozás céljára. 

3. A Bérbeadó a Bérlemén}1 
kedd, csütörtök, péntek l {):00- 20:30 óra kőzött 

biztosítja a Bérlö részére. A Bérlő az öltözóket - Möitőzés tisztálkodás céljim:t - az edzés 
kezdése elött illetve befejezése után 15 percig veheti igénybe. 

4. A Felek a szolgáltatásnyújttis sorim idöszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. amely 
alapján a bérleti dij 1.000,- Ftfóra/pálya. azaz egyezer ibrintíóra/pálya (a szolgáltatás rnentes 
az általános fhrgalmi adó alól). A Bérlö köteles a bérleti díjat a Bérbeadó teljesítésigazolását 
követöen havonta utólag, egy összegben, szabályosan kiállított számla alapján, az abban tbg
lalt határidőben, n Bérbeadó OTP Bank Nyrt -nél vezetett ll7R4009-l5831440 számú :;;:ám lá-

jára átutalni. 

5. l\ Bérleményben vagy a berendezési túrgyakban bizonyítottan a használat alatt bekövetke
zett károk<S'rt -a károkozú szernélyétöl ftiggt:t!enül - a Bérlöt terheli a telelösség. A Béri() kö
teles a kár, a káresemény észlclését az ügyeletet ellátó személynek azonnal jelenteni. 

6. A Bérlö köteluettséget vállal a bérlernény használatúval kapcsolatu::.an döírt tüzrendészetL 
halcsetvédelmi. egészségügyi szabályok és a szakmai. \alamint adóhatósági elöírások mara
déktalan bcturtásáérL A Bérlö kötdes az értékeire vigy:.i:.mi, a vagyonvédelmet maximálisan 
biztositani. 

7. A Bérlö kötdes a Bérbeadó Hátirendjét megismemi és tu abban f11glahakat maradcktalnnul 

bctartaní. 

R. A sporttelep egész területén tilos a dohányzás! 

9. A Bérbeadó kijelenti. ht1gy a tcrvezhetö f(iglalk,)zási szünetáról. illetve az edzések meg
tartásin zavaró rcnde7vény(ek)riH a HérkH legalúbb l héud döbb értesíti. 

t 0. A jden szerzödés bármelyik !:Cl kezdeményezésére közös rnegállapodással módositható. 
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