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Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

~.,2..1 . számú előterjesztés 

a Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő területén létesítendő beruházáshoz adandó tulajdonosi hozzájárulásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Sportliget Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) a vízilabda sport fejlesztésére a 
rendelkezésére álló látványcsapatsport infrastrukturális beruházási keretből edzőcentrumot 

kíván létesíteni Kőbányán. A beruházás tervezett helyszíne a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, a Budapest X. kerület, Újhegyi úton található 
42450/2 hrsz.-ú, a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő megnevezésű, 23 598 m2 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: Uszoda). A 
beruházáshoz szükséges forrást a Sportegyesület a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 22/C. §-a szerinti támogatásból és 
önrészből kívánja fedezni. A Sportegyesület kérelmét az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. 

A Sportegyesület 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a kőbányai gyerekeknek sportolási 
lehetőséget biztosítson a vízilabdázásorr keresztül, a szabadidő hasznos eitöltéséhez és az 
egészség megőrzéséhez megfelelő alternatívát nyújtson, valamint a közösségi szellem 
kialakulását erősítse. Ma már több mint l 00 utánpótlás korú és 26 felnőtt korú taggal 
rendelkeznek. 

A Sportegyesület a megalakulása óta bérel vízfelületet az Uszodában, heti 4 alkalommal, ami 
havi szinten megközelítőleg 75 óra sávbérletet jelent. A nyári szünetben minden évben 
edzőtábort és napközis jellegű úszótábort szerveznek a Stílus Úszóiskola Sportegyesülettel 
közösen a kőbányai gyermekek számára. 

A Sportegyesület által a Magyar Vízilabda Szövetséghez (a továbbiakban: MVSZ) benyújtott 
pályázat alapján a beruházás során edzőtábori infrastruktúrát segítő következő 

sportlétesítmények kerülnek kialakításra: 
a) 5 db konditerem, illetve testnevelési szaba a sportolók részére szárazföldi edzésekhez, 
b) l db 4 m2 alapterületű vizesblokk a sportolók és kísérőik részére, 
c) 2 db öltöző az edzőtáborban résztvevők számára. 

A kiszolgáló létesítmények egy tömbben elhelyezett különálló konténerekből épülnek meg, 
amelyek letelepítéséhez építési engedélyt kell kérni. A tervezett létesítményeknek az Uszoda 
területén belüli helyét az előterjesztés 3. melléklete mutatja be (helyszínrajz). 

A Sportegyesület által telepített létesítmények ingóságként a Sportegyesület tulajdonába 
kerülnek, az Önkormányzat nem járul hozzá közös tulajdon létrejöttéhez. A Sportegyesület a 
terület használatáért díjat fizet a tulajdonos Önkormányzatnak. Az Uszoda a Kocsis Sándor 
Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) használatában van, az újonnan telepített 
létesítményeket a Sportegyesület fogja üzemeltetni. A Sportegyesület az áramellátáshoz 
szükséges kiépítési költségeket vállalja, valamint villanyfőmérőt létesít, és fizeti az ezzel 
kapcsolatos közüzemi díjakat. A konténerek vizesblokkjainak ellátásához nincs szükség a 
vezetékes víz- és csatornahálózatra való csatlakozásra. 

A benyújtott pályázat összköltségvetése nettó 72 731 4 70 forint, melyből a beruházás költsége 
a benyújtott árajánlat alapján bruttó 25,6 millió forint. A Sportegyesület a program teljes 
költségét pályázati forrásból, illetve önerőből kívánja megvalósítani. Az Önkormányzattól 



anyagi támogatást nem, csak az ingatlan használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 
kiadását kéri. A pályázat az előterjesztés 4., az árajánlat az 5. melléklete. 

Az építésiengedély-köteles létesítmény bemházása kapcsán a tulajdonos Önkormányzatnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az ingatlanra a támogatási összeg erejéig (18,6 millió forint) a 
Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a beruházás üzembe helyezésétől 
számított 15 évig. 

Az ingatlan használatára vonatkozó megállapodást a pályázat pozitív elbírálását követően 
célszerű megkötni. Javaslom, hogy az Önkormányzat a szerződésben rögzítse, hogy a 
konténereket a környezethez illeszkedő színben és módon kell kialakítani. 

Il. Hatásvizsgálat 

A beruházás eredményeként a kondicionáló és tornatermeknek köszönhetően jelentősen 

javulhat a Sportegyesületben vízilabdázó sportolók fizikai fejlesztésének a lehetősége. Továbbá 
a jelenleg a medence partján tartott erőnléti edzések az új tornaterembe kerülnek át, ezzel 
enyhül a zsúfoltság az uszodatér közlekedésre használt felületein. Az öltözőblokkoknak 

köszönhetően a táborok ideje alatt felszabadul az Uszoda e célokat szolgáló területeinek 
jelentős része, valamint a kényelem mellett az ott hagyott értékek biztonságát is garantálják a 
résztvevők számára. A jelzálogjog bejegyzése kapcsán a Sportegyesület kötelezettséget vállal 
arra, hogy amennyiben a 15 éves időtartamon belül elviszi a konténereket, azt csak a Magyar 
Állam előzetes engedélyével és a jelzálogjog törléseután teheti meg. 

Az ingatlan használatért a Sportegyesület díjat fizet, ami bevételt eredményez az 
Önkormányzat részére. 

A beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló 
beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi, 

szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen kulturális, turisztikai) események 
lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20%-ában és évente 
legalább l O nap ingyenesen vagy kedvezményes áron használhatj a az Önkormányzat a Tao. 
törvény 22/C. § (6) bekezdés b) pontj a alapj án. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Uszoda a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) bekezdés b) pontja 
szerint korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül. Az Önkormányzat vagyonáról 
szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 22. § a) pontja alapján a korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelem használatba adásáról öt évet meghaladó 
használatba adás esetén a Képviselő-testület dönt. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. május "~B;' 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 
.--::~&r.tt'--~·-
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2017. (V. 25.) határozata 
a Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és 

Strandfürdő területén létesítendő beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportliget 
Sportgyesület részére a tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Újhegyi út 13. szám alatt található, 42450/2 hrsz.-ú, 
Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
megnevezésű, 23 598 m2 alapterületű ingatlanon 130 m2-en edzőtábori infrastruktúrát segítő 
konténerekből álló kiszolgáló létesítményeket telepítsen a környezetéhez illeszkedő színben és 
módon. 

2. A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az l. pontban meghatározott 
ingatlaura a Sportliget Sportegyesület által a beruházás céljára igénybe vett adókedvezmény 
mértékéig a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba 
a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 év időtartamra. 

3. A Képviselő-testület a beruházás megvalósulásáról szóló együttműködési megállapodást az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírás ára. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 
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J. melléklet a .. .12017. (V 25.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: 11784009-15510000, képviseli: 
Kovács Róbert polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

a Sportliget Sportegyesület (székhelye: ll 08 Budapest, Harmat utca 186. VII. em. 29., 
adószáma: 18157004-1-42, KSH száma: 12956661-9319-114-01, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11710002-20084091, bejegyzési száma: Fővárosi Bíróság Pk. 6104311996, 
nyilvántartási szám: 01-02-0007278, képviseli Major Zoltán elnök, a továbbiakban: 
Sportegyesület, együttesen: Felek) között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

I. A szerződés tárga 

l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Sportegyesület a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő sportegyesület, amely vízilabda sportágban biztosít 
sportolási lehetőséget a kőbányai lakosok, iskolás korú gyermekek és felnőttek részére 
egyaránt. 

2. A Sportegyesület utánpótlásnevelés és versenysport, valamint edzőtáborok infrastruktúráját 
segítő kiszolgáló létesítményeket (öltözők, kondicionáló és tornatermek, vizesblokkok) 
kíván építeni az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Újhegyi út 13. szám 
alatt található, 42450/2 hrsz.-ú, a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő megnevezésű, 23 598 m2 alapterületü ingatlanon (a 
továbbiakban: Uszoda) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 22/C. §-a szerinti támogatás igénybevételéveL A 
konténerlétesítmény elhelyezkedését amelléklet határozza meg. 

II. V agyo ni kérdések 

3. A Szerződő Felek megállapodása szerint az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott 
beruházással nem szerez tulajdonjogot az építményekben, illetve a Sportegyesület a 2. 
pontban meghatározott ingatlanon. Az Önkormányzat az ingatlanon közös tulajdon 
létrejöttéhez nem járul hozzá. 

4. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzatot semmilyen kötelezettség nem terheli a 
pályázat megvalósílása körében, illetve meg nem valósulása esetén. 

III. A Felek kötelezettségei 

5. Az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott ingatlanon megvalósuló fejlesztésekhez a 
tulajdonosi hozzájárulását adja. 

6. Az Önkormányzat előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban meghatározott ingatlanra 
a Sportegyesület által a beruházás céljára igénybe vett adókedvezmény mértékéig a Magyar 
Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a beruházás 
üzembe helyezésétől számított 15 év időtartamra. 

7. A jelzálogjog bejegyzése kapcsán a Sportegyesület feltétlen és visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 15 éves időtartamon belül elviszi a 
konténereket, azt csak a Magyar Állam előzetes engedélyével és a jelzálogjog törléseután 
teheti meg. 
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8. A beruházás tervezése és kivitelezése kizárólag a Sportegyesület feladata, amelyet az 
Önkormányzattal egyeztetve végez. A Sportegyesület a 2. pont szerinti létesítmény! a 
környezethez illeszkedő színben és módon valósítja meg. 

9. A kivitelezés időtartama alatt a Sportegyesület felelős minden építési munkáért. 

l O. A Sportegyesület vállalja a Tao. törvény 22/C. §-ában meghatározott feltételek teljesítését. 

IV. Egyéb rendelkezések 

ll. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

A jelen szerződés ... példányban készült, melyből ... példány az Önkormányzatot, ... példány a 
Sportegyesület illet. 

Budapest, 2017. május" " 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
képviseli: Kovács Róbert 

polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés. 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Budapest, 2017. május" " 

·················· ································ 
Sportliget Sportegyesület 

képviseli: Major Zoltán 
elnök 

dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 
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X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
BUDAPEST 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Sportliget Sport Egyesület 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a kőbányai gyerekeknek 
sportolási lehetőséget biztositsan a vízilabdázáson keresztül, a szabad idejük hasznos 
eitöltéséhez megfelelő altemativát nyújtson és mindez az egészségük megőrzését, javítását is 
szolgálja, valamint a közösségi szellem kialakulását erősítse. Az akkori 13 fös ,,kis csapat" 
fiataljai ma már oszlopos tagjai a felnőtt csapatunknak, néhányan közülük büszke apukák és 
gyennekeiket is a nálunk sportoltatják A tucatnyi kis közösségünk az elmúlt évek alatt 
jelentősen megnövekedett. Ma már több mint l 00 utánpótlás korú és 26 felnőtt korú taggal 
számolunk. Igyekszünk betölteni a tömegsport és élsport közötti szakadékot, a rendszeres 
sportolásra és az egészséges életmódra való igény kialakításával tanitványainkban. 

Lehetőség nyílt TAO pályázati forrás igénybevételével (társasági adót fizető vállalkozások 
adójából) Budapest-Újhegyen a vizilabdázás, az úszás, valamint a szinkronúszás céljait szolgáló 
infrastrukturális fejlesztésre a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő 
területén. A vízilabda, úszás és szinkronúszás versenysport korszeru infrastruktúrális hátterének 
biztosításaként szetetnénk egy kondicionáló helységet mobilházakból telepiteni az uszoda 
strand jára. 

A sportélet még magasabb szintü kiszolgálása érdekében az Újhegyi uszodába érkező vizilabda 
csapatok, úszók, szinkronúszók fogadására alkalmas terek, valamint részükre edzéslehetőség, 
szárazfóldí edzésekhez teremlehetőség kialaldtása a cél melyek lehetőséget biztosítanak a 
kőbányai egyesületek minőségi fejlődéséhez. A kondicionáló terem és az edzőtábor épületeinek 
létrehozásával még vonzóbbá válhat Újhegy a sportolni, edzeni vágyó fiatalok számára. 

Az uszoda és strandfürdő a város vízilabda csapatainak edzési lehetőségén túl versenyek és 
edzőtáborok lebonyolításának is helyszínéül szolgál~ szolgálhat. 

Pályázati forrás igénybevételével megvalósítandó fejlesztés: 

A program a vízilabda, úszás, valamint szinkronúszás sportokhoz kapcsolódó fejlesztést 
támogatja. 

A projekt során a következő épületek kerülnének elhelyezésre: 

• 5 db konditeremitestnevelési szoba a sportolók részére, szárazfóldi edzésekhez. 
Kialakításuk olyan, hogy alkalmas gyerekek, kamaszok, felnőtt profi versenyzők 

erőnlétének fejlesztésére, biztositva a versenyekre való felkészüléshez szükséges kedvező 
körülményeket Kialakítása a jelenkori elvárásoknak megfelelő, felszeteltsége minden 
igényt kielégítő lesz. 

• l db vizesblokk, a sportolókés kfsérőik részére. 
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• 2 db öltöző az edzőtáborban résztvevő sportolók számára, melyek nem csak az edzések 
előtti- közbeni-és utáni kényelem, hanem az ott hagyott értékek biztonságát is 
garantálják. 

A projektet a Sportközpont strandfürdő részén szeretnénk megvalósítani Úgy elhelyezve, hogy 
ne zavarja a strand funkcióját, és ne vegye el a pihenni vágyók nyugalmát. Az épületek 
telepítésénél a meglévő faállomány nem csökkenne. Ennek kialakításához a környezet 

színvonalas kertépítészeti megfogalmazása is tartozna. 

A telepítésre kerülö épületek konténerekből készülnek, melyek kialakítása modem, egyszerű, 

nem lúvalkodó, a terület látképébe illöek lennének. 

A tervezett épületek kivitelezhetők mobilházként, és készházként egyaránt. Mobilházak esetében 
az épületeket műhelyben előre elkészítik, teherautón szállítják a helyszínre. Készházak esetében 
az épület elemeit előre műhelyben elkészítik, majd a helyszínen állítják össze. A mobilházak 

igény esetén tovább költöztethetők. 

Sportszervezetünk 2017/2018-as évadra tervezett programjának összköltsége bruttó 55 millió Ft 
előfinanszírozott formában, melyet az egyesület pályázati forrásból illetve saját önerőből kíván 
megvalósítani. Amennyiben a tervezett beruházás építési engedély köteles, a fejlesztés 

jelzálogjog bejegyzést érintő támogatási összege bruttó 8 millió Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2. 

A megvalósitás határideje: 2018. június 30., mely egy évvel hosszabbítható. 

A program beadásának határideje szűk:ében kérném a Kőbányai Önkormányzat beleegyezését a 
telek használathoz, mivel a projekt az X. kerületi önkormányzat által üzemeltetett és birtokában 
lévő Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén valósulna meg! Kérem a tisztelt Képviselő
testületet, hogy megismerve a fejlesztési terveinket, azt szíveskedjen megtárgyalni, amennyiben 
támogatásra méltónak értékelik azt, hozza meg a pályázat benyújtásához szükséges 
határozatokat, mely szerint támoga'lja a Sportliget Sport Egyesület programját az edzőtáborok 
feltételeinek javítására vonatkozó elképzelését, valamint annak TAO pályázati forrás 
igénybevételével történő megvalósítását, a konténer épületeknek az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanon történő elhelyezését. 

Budapest, 2017. április 19. 

-2-

Tisztelettel, 

~· 
M orZoltán 

elnök 
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A kérelmező adatal 

A kérelmező szarvezet teljes neve 

A kérelmező szarvezet röviditett neve ,~~~!!~_:!.~E~rtt3~Y.:.~~~:_~-----------------------------------------------------------------------------------~--------
A sportszervezet jogállása: 

Gazdálkodási formakód 

Áfa levonásra a pályázatban igényelt 
költségek tekintetében: 

Bajnoki osztály: 

Adószám 

Amatőr 

521 - Sportegyesület 

Nem alanya az ÁFA-nak 

Egyéb 

18157004-1-42 

Alkalmaz hivatásos sportoló!? 

Bankszámlaszám 11710002-20084091-00000000 

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

D Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő 

D Hitel 

~ Egyéb forrás .<?.':l~!!ll~~Y-~~i-~ámo~<ll 

Önerő biztosítása tárgyi jogcím hez: 

D Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő 

D Hitel 

~ Egyéb forrás .<?n~~~~~~Y.:~!~ tám~~~~ 

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

D Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő 

D Hitel 

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat 

A kérelmező szervezet székhelye 

Irányítószám Város 

Közterület neve Harmat Közterület jellege 

Házszám 186 Épület 

Lépcsőház Emelet 

Ajtó 29 

A kérelmező szarvezet levelezési címe 

A levelezési eim megegyezik a székhely eimével ~ 

Irányítószám 

Közterület neve 

Házszám 

Lépcsőház 

Ajtó 

Telefon 

Honlap 

A képviselő adatai 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve 

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása 

Mobiltelefonszám 

A DOKUMENTUM 
ElEKTRONIKUSAN 

HITELESITETT 
A HITELESSÉG ELLENÓRZESEHEZ 

KAHlN1SONID€ 

Város 

Harmat Közterület jellege 

~~-----~--······--······ Épület 

Emelet 

+36 303720311 Fax 

.. ~:SP.o.rtli~_:t~€3:~.~---·· E-mail cím 

+36 30 372 03 11 E-mail eim 

Nem 

utca 

VII 

~u da pest 

utca 

VII 

+36 30 372 03 11 

ifj'!'~)()r~~-lll.~~:corn ... 
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A kérelmezó reszéról k1jelólt kapcsolattartók adatai 

'J<.pcsolattart~,n~e 

Bács Ferenc 

A programban foglalkozott kozreműkódo adatai 

neve 

Bács Ferenc egyéni vállalkozó Bács Ferenc +36 30 629 51 93 bacsferenc@gmail.com 
·~~---~M<<<~,-~~--,U·~···---~~~~~~~----.~~~~~ ~--····---~-·-••••••••••••·---~-~~--~~-~-----~ ~----------··•·••••••·----~Au ... AAAAAA---··-A·--~~~~· 

Sportszervezet altal rendszeresen használt sportletes1tmenyek adatai 

Létesítmény neve -- Hii~;íl~l célja 

Basa utcai Uszoda Versenyeztetés 

Újhegyi Uszoda és Strandfü Felkészülés 

Drótszamár Kemping 20 Felkészülés 

A kérelmező szarvezet megalakulásának időpontja: 1996-05-1 0 ________ ~------------------------------~~-- -------------------

A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1996-0B-25 

A jogelőd szarvezet neve (amennyiben releváns): 

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 

A kérelmező szervezet m1lyen kapcsolatban/egyiJttműkbdesben van mas sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport terllletén műkbdő 
kbzhasznú alapltván nyal, vagy oktatasi intézménnyel, amellyel kózos kérelmet kivan benyújtani 

',',':"'_'· '-;---,':. 
r t\=~<:''f>, }~J<:<~;' , , , , 

r..;s.;: ............ "·~·····q'"'"····' 

: K~~csolat/egy~Ú'k~dés céJja, fo~maJÖ'" 
- .:~_>''';11!:0:i>. - - _,_ , __ ;:s;, 

2017-05-04 16:22 2 l 28 



be/SFP-02076/2017/MVLSZ 

Vagyoni helyzet, igényeh támogatás összevont bemutatása 

A kérelmezó 2015116 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak fóbb mutatói: (Millió forint értékben) 
Ha valamely érték iJres, kerjuk írjon be O-at. 

Önkormányzati támogatás 

Kiadasok alakulása az egyesevadokban 

Személyi (bér és bérjellegű +járulékai) 

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 

Kiadás 

Utánpótlásra fordított összeg 14.8 16.421 

2.5 

2017-05-04 16:22 

0.5 

2017, 
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet? 

Kérjúk a "Beadas" oszlopban jelólje be, hogy mely jogelmekre adja be kerelmét 

;;~"'+*~~«:-h'''' 
'Jói;icím 

M:~~!l!l~~ ~, , 
Személyi jellegű ráfordítások 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 
Előfinanszírozott (ingatlan) 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 
Utófinanszírozott 

Általános képzés 

Szakképzés 

Versenyeztetés 

Közreműködői díj 

2017-05-04 16:22 

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak) 
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Ismertesse a kérelmező szarvezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 

A Sportliget Sport Egyesület 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy a kőbányai gyerekek számára sportolási lehetőséget biztosítson a vizilabdázáson keresztül. Az 
akkori 13 !ős kis csapat azóta már jelentősen megnövekedett. Ma már 70 utánpótlás korú és 26 felnőtt korú taggal számolunk. A felnőtt és három utánpótlás 
csapatunkkal a Budapest Bajnokságban való indulást célozzuk meg szeptembertől. Egyesületünket tehát a folyamatos fejlődés jellemzi. Továbbra is prioritást élvez a 
kiemelkedő színvonalú utánpótlás-nevelés program fenntartása és folyamatos fejlesztése, malynek révén mínőségi utánpótlással tudunk hozzájárulni a magyar 
vízilabda-élethez. A kapott támogatással csapatainkat edzési körülményein kívánunk javítani, illetve azt szerelnénk elérni, hogy a játékosainknak, illetve szüleiknek az 
évad során minél kevesebb költségük legyen. Az idei sportfejlesztési programunk egyik legfontosabb pontja a 18+2 személyes busz megvásárlása, amire a gyermek 
korosztály országos- illetve vidék bajnokságokban induló csapataink miatt van nagy szüksége egyesületünknek. A busszal hosszútávon is megoldhatóvá válnának 
egyesűletünk személyszállításai, aminek köszönhetően az itt megspórolt pénzt, más szintén fontos terűletekre fordíthatnánk, aminek köszönhetően egyesűletünk a 
folyamatos fejlődés útjára léphetne. A csapatok számára az edzések jelenleg az Újhegyi uszodában kerűlnek megtartásra, amely nem rendelkezik minden feltétellel 
ahhoz, hogy igazán magas színvonalú oktatást biztosíthassunk. Ezen helyzet megváltoztatására a támogatásból egy kanténeres konditerem, illetve egy vizesbiokkal 
rendelkező kenténeres öltöző kialakítását tervezzük. Utóbbi a szárazföldi, erőntéti edzések lehetőségél biztosítaná. Az átalakításnak köszönhetően az uszoda és 
strandfürdő a város vízilabda csapatainak edzési lehetőségén túl, versenyek és edzőtáborok megrendezésére is alkalmas lenne, mely által Ujhegy még vonzóbbá 
válna a sportolni vágyó fiatalok számára. 

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

A támogatás révén egy kanténeres konditerem/testnevelési szoba, illetve egy vizesbiokkal rendelkező kanténeres öltöző kialakítása a cél, malynek révén az Újhegyi 
uszodába érkező vízilabda csapatok még magasabb szintű kiszolgálására lenne lehetőség. Az ingatlan beruházás tehát lehetőséget biztosítana a kőbányai 
egyesületek minőségi fejlődéséhez. Továbbá az átalakításnak köszönhetően az uszoda és strandfürdő a város vízilabda csapatainak edzési lehetőségén túl, 
versenyek és edzőtáborok megrendezésére is alkalmas lenne, mely által Újhegy még vonzóbbá válna a sportolni és edzeni vágyó fiatalok számára. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 

2017/18-as utánpótlás-nevelési program beosztása a következőképpen fog alakulni. A szakmai munkatársak bérei, munkájukkal arányosan az évad során egyenlő 
mártékben elosztva 12 hónapon keresztül kerül kifizetésre. A sportfelszerelések beszerzését két ütemben fogja véghez vinni a szervezet. Azon eszközök, amelyek a 
bajnoki évad során elengedhetetlen fontosságúak azokat még a szeptemberi szezonkezdet előtt, a további, nagyobb értékű elemek beszerzésére azonban csak a 
felkészülési időszakban kerül majd sor, hiszen addigra fogja tudni a szarvezet a megfelelő támogatásokat összegyűjteni. A buszt a támogatások beérkezését 
követően meg is vásárolnánk, hiszen ahogy korábban is említettük rendkívül nagy szükség van rá az országos-illetve vidék bajnokságban induló csapataink 
szállításához. 

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

Egyesületünk sportfejlesztési programja teljes mártékben összhangban dolgozik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer 
tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a vízilabdasport 
népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Az alapvető 
törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, az edzések folyamatos, színvonalas megtartása, valamint szakembereink megfelelő bérezésben 
részesítése. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó 
eredményessége is. Szeretnénk, ha felnőtt csapatunk fel tudná venni a versenyt a hazai élvonallal, továbbá, ha fiatal csapataink kiemelkedő teljesítményt nyújtanának 
az utánpótlás bajnokságokon. 

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

A program megvalósulása egyértelműen pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek a felnőttekre. 
Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú 
fiatalok megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázata fiatal 
sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód 
tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő 
a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Amennyiben az egyesület nem részesül a kellő támogatásban, az nagyban visszavetheti a sportszergyártók 
gazdasági teljesltményét. 
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Személyi jellegű ráfordítások 

2017/18 evad - Személyi jellegú ráfordítások 

,/ 

' ' ' ' " ""'''"'''' ·''"';., u'' """'-N,:x;;;;.":,J~, ·, ',~,' ; 

Mezey Judit 

2017/18 évad- Kérjuk indokolja sz övegesen új poz1ció létrehozasa eselén annak szúkségességet, régi pozícioban bekövetkezett változás eselén 
annak okát. 

Támogatptf' ·. 
munkakör{öl!) 
• mitgnevezéíi:e•. 

2017-05-04 16:22 

KéJz!Ütségl!~~'·•. · 
7 vá!J~~tttaifiiét · .. 
• . . . ig~~fó oklríJt);~, • ; 
';;klállltójának new 
,,'?c ,_,",;.;,-0.-.-. 

szak 

Steinmetz Miklós Kö l Szám' i 

Vlig~~tt~; 
!l 

Az idei évben, a tavalyitól eltérően nem 
Utánpótlás-nevelés, hanem Személyi jellegű 
ráfordítások jogcímen szerepel. Munkaköre 
azonban változatlan maradt. 

Egy masszár mindenképpen erősítése lehet 
csapalu nknak, hiszen rengeteget segíthet 
játékosaink gyorsabb felépülésében, illetve 
regenerálódásában. 
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

2017118 évad- Tárgyi eszköz beruhazásoklfelúj1tasok 
(Az epites1 beruházassal feiÚJitassal Jaro, sporiceiu IngatlanfeJlesztesre 1ranyulo targyl eszkoz beruházas/felúJitás kereimet a kovetkezó oldalon kell 
k1tólten1l) 

te~ezett berilli)í~A'$!í?'<'<"<: 
<4ii10jítási érté~ (Et) · 

Fürdőköpeny 

Vízilabda sapka (garnitúra) 170000 

Páncélúszó 

db 

Vízilabda kapu pár 

Informatikai, müszaki berendezés Nyomtató (multifunkcionális) db 

db 

Busz (18 plusz 2 személyes) db 

Sporteszközök 

Sporteszközök 

Sporteszközök 

Sporteszközök 

Sporteszközök 

Sporteszközök Puli-over gép 
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2017118 evad- Tárgyi eszköz beruházások/felújitások 
(Az ep1tes1 beruhazassal felújítással jaro, sporiceiu Ingatlanfejlesztesre ~ranyulo targy1 eszkoz beruhazas/felujltas kereimet a kovetkezo oldalon kell 
k1tolten1l) 

;·~/'<' .. ,>\~. " c '.. • ''>.:····' 
'l''4royi eszkö~ lulwhá:tástíii!i:lfltás 
' megn~~~té$e '0~~; 

"''!''• Te",eiettberVij~á$I, · 
· fl!it~lnási érték·(Jf:t)) •·· . · 

\·--:::o'V;><~·~) ,_~ $\;:·:, 
MIIÍ'!rl~iség r· Mennyisé9í:;T 

egyséiJ · 
<:0""'"" ',:'\,-._<~v• 

Sporteszközök Keresztcsiga db 266700 266700 

Íróasztali lámpa 

Íróasztal 

120000 
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

2017118 évad- Sportcélú ingaliama irányuló targyi eszköz beruházas, felújítás 

Kategórtá· · 

2017/18 évad- Tárgyi beruházasok részletes indokiása 

,,,,ét,",~ ' ' ," ;> (')Tilft!yi eszkoz megneve::té$~ . ~n11ii~lis cirme 

Kanténeres konditerem/testneveli 11 08 

Napelem a kenténeres kiszolgáló 
~~- ~~~ .. ~ .......... - .... ~,' .............. <" ,,,__,_.- <v'< < -· ..,. .... '<-< •• 

Budapest 

Újhegyi út 

13 

1108 

Budapest 

Újhegyi út 

13 

.f'1i·:'té ás, 11H~ijjn~1ili• 
U''li\ ~~; . , ldöt~nápY ; 

hónap).. ;.; (év, hónap} 
~/;;,;.., y,:~., 

Beruházás 

u. 
f. 

·ieMzett 
bim.;f.úlzásl érték 
. . .{Ft) 

'',;; ) ~ / ~ 
• ·• ·: 1 helyszíne, 

· · · · helyrajzi száma 

A sportélet még magasabb szintű kiszolgálása érdekében az Újhegyi 
uszodába érkező vízilabda csapatok fogadására alkalmas terek, valamint 
részükre edzéslehetőség, szárazföldi edzésekhez teremlehetőség 
kialakítása a cél melyek lehetőséget biztosítanak a kőbányai egyesületek 
minőségi fejlődéséhez. A kondicionáló terem és az edzőtábor 
épületeinek létrehozásával még vonzóbbá válhat Újhegy a sportolni, 
edzeni vágyó fiatalok számára. Az uszoda és strandfürdő a város 
vízilabda csapatainak edzési lehetőségén túl versenyek és edzőtáborok 
lebonyolításának is helyszínéül szolgál, szalgálhat 

A kiszolgáló egységek önfenntartásához szükséges, ugyanis a 
napelemnek köszönhetően szinte alig keletkezne rezsi díj. Ez hosszú 
távon fenntartható és gazdaságos üzemeltetési eredményezhet. 

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben 7 

Nem 

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

Igen 

2017/18 evad- Tervezett összes sportcelú ingaliama iranyula tárgyi eszki>Z beruházás, feiUJilas költsegének alakulása 

18601097 191764 27203078 

Utól. o o o 

2017-05-04 16:22 

o 
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 

2017118 évad- Utanpótlás-nevelesben igazolt játékosok száma (fo) 

52 3 

12 o 

Serdülő fiú 18 o 

Serdülő leány 

Ifjúsági fiú 

Ifjúsági leány 

100 3 

Tehetségnevelesért járo plusz tamagatás 
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai 

201712018-as támogatasi idöszakban maximálisan igényelheló teljes támogatás UP jogcímen 

'j'<<~> 

:, , • Sportszervelet : , Al 
,. •'· · kategória , , ,· .,· 

· ·lil!$\irotá$<a • :;;L;;i*"j:: 

E 

.. x!'' Vál~lláto.u/o~f$hi' . l•lfije · · 
.~.iát~l~~é!t . ·· .!;;:i'*'ISI'Iií! 
' . . . sza~.. . • •,.i:)>dátékosqnként 

100000Ft 

2017/18 evad- Sporteszkoz, sportfelszerelés, beszerzese- részletez ó táblázat 
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2017/18 evad- Utanpótlás-neveles feladatmnak ellatása jogcím al1ogc1mei 

Verseny- és játékengedélyek kiállitásának költségei 

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 
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Általános Képzés 

2017/18 evad • Kérelmezé által szervezett általanos tipusú képzések keltsegei 

o 

2017/18 evad • Kérjúk, hogy rovtden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, kepzést elemeket, megszerezhetó ismeretanyagot 
tartalmaz, amelyek alapjan az általános képzesi támogatási jogeim alapjan igenyi i a tamogatást, az általanos kepzések illeszkedesél a fejlesztési 
programba (tobb támogatasi idószak esetén, tamogatási idészakokra lebontva), illetve a kepzések celját, a 800/2008/EK bizottság 2014. junius 17-i 
651/2014/EU rendeletének 31. cikke alapján 

' 1~:!~-il~it1L 
Edzőink továbbképzése rendkivül fontos egyesületünk számára. 

Ha jelen sportfejlesztési programban sikerül a 18+2 személyes buszt megvásárolni, edzőinknek 
szüksége lenne a "D" jogosftványra, hogy ne kelljen külön sofőrt felkérnünk csapataink szállítására. 
Ezzel is jelentősen csökkentve az egyesület kiadásait 
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Szakképzés 

Az Idei évtől szakképzésre pályázat benyújtása nem lehetséges, a tervezett képzseket az általános képzéseknél kell feltűntetni, Illetőleg a személyi 
jellegű ráfordításoknál, a Jóváhagyás! Irányelvnek megfelelöen. 

2017/18 evad • Kerelmezo alta! szervezett szakképzések keltségei 
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Versenyeztetés 
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Mely jogcímekre számol közreműködöl költséget? 

~ Személyi jellegű ráfordítás ~Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás ~Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás 
D Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás ~Utánpótlás-nevelés fejlesztése ~ Átialános képzés fejlesztése D Szakképzés fejlesztése 
~ Versenyeztetés fejlesztése 

Kozremukodói keltségek 
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Kozremukbdó altal vegzett feladatok leírása 

Személyi jellegű 

Tárgyi előfinanszírozott 
(nem ingatlan) 

2017-05-04 16:22 

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A 
megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző 
szarvezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a 
megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a 
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A 
megvalósitás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző 
szarvezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a 
megbízott szarvezet A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a 
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködö. A 
megvalósftás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrzö 
szarvezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a 
megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a 
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállfiásában nyújt segítséget a közreműködö. A 
megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző 
szarvezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a 
megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a 
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A 
megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző 
szarvezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a 
megbízott szarvezet A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a 
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 
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Nyilatkozat 1 

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 

kiállftásáról, telhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszatizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. 

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi C XL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy 

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 05. 04. 
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Nyilatkozat 2 

Alulírott ifj. Major Zoltán (hivatalos képviselő neve). mint a Kérelmező képviselője, 

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

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

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

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

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

6. hozzájárulek 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 megismeréséhez; 

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

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

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

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

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

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

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás 
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznositását (jogszabályban meghatározott kivétell.el) fenntartom, 
valamint benyújtern a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartam ra a Magyar Aliarn javára az 
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mártékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét 
megfizetem, 

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

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

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

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

f. jelenértékén legalább 1 O millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás eselén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a 
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 

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

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

15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt 
1. nagy értékű tárgyi eszközt, 

2. sportegészségügyi berendezést, 

3. diagnosztikai eszközt, 

annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja. 

Kelt: Budapest, 2017. 05. 04. 

aláírás 
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NYILATKOZAT 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C.§ szerinti 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén 

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról 

Alulfrott ifj. Major ZoMn (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Sportliget Sportegyesület (kedvezményezett 

neve) aláfrásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Sportliget Sportegyesület (kedvezményezett neve) 

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

0 a Tao. tv. 4. §42. pontja szarinti látvány-csapatsportban müködö amatör sportszervezetnek mlnösül, amely 

D hivatásos sportelót 1 alkalmaz 
0 hivatásos sportoló! nem alkalmaz 

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

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

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

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

D hivatásos sportelót alkalmaz 
D hivatásos sportelót nem alkalmaz 

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének blztosításáról2 

tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

képzéssel összefüggő feladatok 

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

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

D jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre. 

Dgazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

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

0korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

Dgazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 05. 04. 

aláírás 

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

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

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

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendől 
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ÁFA Nyilatkozat 

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/201 8-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem 

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem. 

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön 

figyelembevételre. 

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Vízilabda 

Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül- jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával- tájékoztatom. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség az adataimat felhasználja, nyilvántarisa és szükség eselén további adatokat kérjen be, valamint e 

célból a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség 

az állalános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet. 

Kelt: Budapest, 2017. 05. 04. 

2017-05-0416:22 

ifj. Major Zoltán 
elnök, edző 

Sportliget Sportegyesület 
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről 

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláirásával kötelezettséget vállalak az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az 

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi ével megelőző két 

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke 

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1.- 2018. június 30-ig tartó 

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C.§ (1) bekezdés ce) pontjában foglalt 

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok 

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de 

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 OOO euró!. 

Jelen nyilatkozat aláirásával kötelezettséget vállalak arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közölti 

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi 

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 OOO euro összárléket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalak a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása eselén 

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De mimmis tamogatás(ok) 

... A tárgy!)vbe~ mtig lgény~:~~~ető támogatás ö!Í$zege (Ft} 
, "'''""'"C·"""":::,:, . ~ ' ",>~tfC".~c, , 

Kelt: Budapest, 2017. 05. 04. 

aláírás 
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Mellékletek 

Feltőltés t Megtek1nlés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-27 23:53:30 

Feltöltes i Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04·27 23:53:37 

Feltottés l Megtekinlés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-27 23:53:45 

Feltöltés t Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-05-0212:46:21 

Fellótlés l Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 00:29:18 

Feltőltés l Meglekínles 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 00:29:11 

Feltöltes l Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 00:28:55 

Feltoltes t Megtekinlés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 00:29:03 

Feltöltes i Megtekmtes 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-05-0212:45:14 

Feltótlés l Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 11:26:02 

Feltöltés t Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-3010:51:22 

Feltottés / Megtekmtés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-3010:51:39 

Feltöltés l Megtekintes 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 10:51 :48 

Feltöltesi Megtekmtés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04·30 10:51:59 

2017-05-04 16:22 

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szarvezetet nyilvántartó szarvezet (bfróság, vagy közigazgatási szarv) 30 napnál 
nem régebbi igazolása a szarvezet nyilvántartásban szereptő adatairól) 

Közjegyzői aláfrás-hitelesftéssel ellátott atáfrási címpéldány vagy ügyvéd áltat ellenjegyzett atáfrás minta, a támogatott szarvezet 
vezetőjétől (meghatalmazás eselén a támogatási kéretem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) 

Igazotás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősüt (30 napnál nem régebbi közokirattat igazolja vagy szerepet 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban) 

(52 OOO Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendetet alapján fizetendő Igazgatási szotgáttatási díj befizetését igazoló bizonytat 

EMMI nyilatkozat 

Atáfrandó nyilatkozat tetöltése 

2.sz. nyilatkozat 

Aláírandó nyilatkozat tetöltése 

De Minimis nyilatkozat 

Atáfrandó nyilatkozat tetöltése 

ÁFA nyilatkozat 

Aláírandó nyilatkozat tetöltése 

Egyéb dokumentumok 

A sporttétesftmény, sportpálya bérleti dfj számításának részletezésa 

Jogerős elvi épftési keretengedély vagy jogerős épftési engedély, egyéb engedélykötetes munkák eselén az egyéb engedély (is) 

A beruházás, fetújftás, korszerűsítés jogerős záradékott tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van 
kivitelezési- vagy ajánlati (tender) tervei 

Nem épflési engedély kötetes munkák eselén az (1. fokú építésügyi hatóság áltat kiadott) erről szóló igazolás, továbbá 
helyszforajz és a munkák legalább váztatterv szinten kidolgozott tervei 

Az Ingatlanról Hiteles tutajdoni lap-Szemtevagy Tetjes másotat (30 napnál nem régebbi) 
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Feltöltes l Megtekintes 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 10:52:07 

Feltőltes J Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-3010:52:17 

Feltőltés l Meglekinles 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-3010:52:26 

Feltöltés i Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 10:52:35 

Feltolles t Meglekmles 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 10:52:44 

Feltöltes f Megtekilltas 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-3010:52:52 

Feltoltés J Megtekinlés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-3010:53:00 

Feltöltés i Meglekintes 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-3012:15:57 

Feltőltes 1 Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-27 22:36:16 

Feltöltés l Megtekinlés 

Fájlok száma: 2 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-30 00:27:12 

Feltöltes i Meglekíntés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-05·02 12:43:36 

Feltóltés J Megtekintés 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-27 23:39:27 

Feltöltes i Megtek111tes 

Fájlok száma: 1 
Utolsó feltöltés: 

2017-04-27 23:39:57 

Kelt: Budapest, 2017. 05. 04. 

2017-05-04 16:22 

Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi) 

Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat 

Üzemeltetési koncepció, jogi háttér 

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve 

Műszaki ütemterv 

Pénzügyi ütemterv 

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés 

Projekt résztvevőinek bemutatása 

Mezey Judit végzettségétigazoló dokumentum (személyi jogcím) 

Székely Éva végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím) 

Matusch Márk végzettségétigazoló dokumentum (személyi jogcím) 

Major Péter végzettség ét igazoló dokumentum (UP jogcím) 

Major Zoltán végzettségétigazoló dokumentum (UP jogcím) 
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva 

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idótartamara vonatkoztatva 
(Ha valamely indikatar nem értelmezett, kerern tóltse fel O-val az adott mezőket) 

Javasolt indikátorok a sportfeJlesztesi program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem ertelmezett, kérem tóltse fel O-val az adott mezőket) 

i i~dÍkat~r . · 
:ll1egnj!vetéiiít'' 

. . -~ 
•~}Jegység · · · . ;;MegJegyzés 

-,:,.~,:r' .. '·'··, ':t'0-', 
J l<llnduláslJbték 
j (Jelenlegi) 

Eredmény Indikátorok 

Korosztályos sportolók száma: 

U19 fő 

fő 

fő 2 

U16 

U15 

Egyéb indikátorok 

2017-05-04 16:22 

, -~c,::o·:r J,, 

'·. öet~ítek;\f(áJllogat sj ldösza~ ' VéltÖ~ás:á;bázlsév-;.... 
.!;!íci;;;; *'' ·vég "'~""'' ·· ·wá!ntl'\ 

o 

0.1333333333333. 

0.1904761904762 
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A projekt költségvetése 

50 333533 

Igazgatási szolgáltatási díj 

•. S:temli:lyi 
;;:,:'~"'; :;~;/,;' 

·· ii:J• · Ver~enj~eté.~ ·. 
: ",2220~.:,:,,',_:, :,::;;tiL' 

Utánpótlai>: · · Képzé~ 
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 darab) 

ÁFA nyilatkozat 

Aláírandó nyilatkozat letöltése 

sportliget_se_afanyilatkozat_1493504943.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2017-04-30 00:29:03) 
b8cc9cb7c16a02cba086a2cfa31 d5e5a9f2e6fb6c49e8e2deb6d1 0851 e 731 cOS 

Közjegyzől aláfrás·hltelesrtéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől 
(meghatalmazás eselén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) 

sportliget_se_alairasi_cimpeldany_i_ 1493330017.pdf (Szerkesztés alatt, 381 Kb, 2017-04-27 23:53:37) 
15f9e9735b92239f7a40f94 765 61 ebfb2689048ebfd1 094805730892cb530a65 

De Minimis nyilatkozat 

Aláírandó nyilatkozat letöltése 

sportliget_se_deminimisnyilatkozat_t493504935.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2017-04-30 00:28:55) 
b29cae41 bc2ffa389b4f6a66dc9cdfe6cce7c6fd4f41 a88fac9b4dc588952027 

Egyéb dokumentumok 

sportliget_se_reszletezo_1493721914.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 12:45:14) 
1439c433706a31702d6f2e6d48a75ef7621 ab88ea9764254b435e49eae02e01 c 

EMMI nyilatkozat 

Aláírandó nyilatkozat letöltése 

sportliget_se_nyilatkozat_1 493504958.pdf (Szerkesztés alatt, 514 Kb, 2017-04-30 00:29:18) 
42c623e7258e1 eeeafb 78d32a 1 f15258f2e4b6ac7 4 7d6629189e998337a7bcd3 

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

sportliget_se_birosagi_kivonat_149333001 O.pdf (Szerkesztés alatt, 566 Kb, 2017-04-27 23:53:30) 
289b92d0a4bd025495a6797cb1 c20be0c232a232647588fb59eec6d662df400b 

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

sportliget_se_igazgatasi_dij_ 1493721981.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2017-05-02 12:46:21) 
5e29dt3c56175f9e8bb81 1577501 05c7ce62381 1611 b69d0405f8680fda9525e 

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

sportliget_se_nav0_1493330025.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2017-04-27 23:53:45) 
da0e220611 ae784b373ct aadfc0c3363beffe 7 44f83409e5e165t d4503bf5405 

2.sz. nyilatkozat 

Aláírandó nyilatkozat letöltése 

sportliget_se_nyilatkozat2_1493504951.pdf (Szerkesztés alatt, 620 Kb, 2017-04-30 00:29:11) 
1 acc2f2d6707c4392bbt ee06ca8bf48a63364 752894cd4e17d227eOcbd494c91 

A sportlétesftmény, sportpálya bérleti dfj számításának részletezésa 

sportliget_se_reszletezo_berleti_di_1493544362.pdf (Szerkesztés alatt, 335 Kb, 2017-04-30 11 :26:02) 
fc448b479f0fb7f0f49579319293195baeaf7d97b868ec54eb8ct 049e36116d4 

Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős épftési engedély, egyéb engedélyköteles munkák eselén az egyéb engedély (ls) 

sportliget_se_hianypotlas_1493542282.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 t 0:51 :22) 
3a17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a 7c5930d13ee 70de 

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés 

sportliget_se_hianypotlas_14935423BO.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 1 0:53:00) 
3a 17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee70de 

Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap-Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi) 

sportliget_se_hianypotlas_1493542319.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 10:51 :59) 
3a17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee70de 

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve 

sportliget_se_hianypotlas_t493542355.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 1 0:52:35) 
3a17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee70de 

Nem épltési engedély köteles munkák esetén az (1. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló Igazolás, továbbá helyszínrajz és a munkák 
legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei 

sportliget_se_hianypotlas_1493542308.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-3010:51 :48) 
3 a 17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee70de 

Müszakl ütemterv 

sportliget_se_hianypotlas_1493542364.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 10:52:44) 
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be/SFP-02076/2017/MVLSZ 
3 a 17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee 70de 

A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerös záradékolt tervel és/vagy egyéb müszakl dokumentáció!, továbbá ha van kivitelezési· vagy ajánlati 
(tender) tervei 

sportliget_se_hianypotlas_1493542299.pdt (Sz erkeszlés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 10:51 :39) 
3 a 17e94da3172c7e8c2B19c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d 13ee ?Od e 

Pénzügyl ütemterv 

sportliget_se_hianypotlas_1493542372.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 1 0:52:52) 
3 a 17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee 70de 

Projekt résztvevölnek bemutatása 

sportliget_se__projekt_resztvevoinek_ 149354 7 357 .pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2017-04-30 12:15:57) 
faf14205df828778ee9fce 7d217ba575Baf410f7599c13b8806337c8e4db 7 ed 1 

Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi) 

sportliget_se_hianypotlas_1493542327.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 10:52:07) 
3a 17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d 13ee70de 

Üzemeltetési koncepció, jogi háttér 

sportliget_se_hianypotlas_1493542346.pdt (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 10:52:26) 
3a17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee70de 

Magyar Állam zálogjogának bejegyzésijogát bemutató okirat 

sportliget_se_hianypotlas_1493542337.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2017-04-30 1 0:52:17) 
3a17e94da3172c7e8c2819c3e2eba3534e82d759320d7876a7c5930d13ee70de 

Mezey Judit végzettségét Igazoló dokumentum (személyljogcím) 

sportliget_se_mezey_judit_vegzettse_1493325376.pdf (Szerkesztés alatt, 439 Kb, 2017-04-27 22:36:16) 
Off da 7f22aa26ba4ec 7853594c2486ada6886e8fdd21 5dc980cb988d73e832b3 

Matusch Márk végzettségét igazoló dokumentum (személyljogcim) 

sportliget_se_matuschmark_vegzetts_1493721816.pdf (Szerkesztés alatt, 586 Kb, 2017-05-02 12:43:36) 
842bd05f5277f7a4Bb1 e67c943ecf26b4c0e8baa61 c031224cf2690ef4b7 4cd4 

Székely Éva végzettségét Igazoló dokumentum (személyl jogcím) 

sportliget_se_szekely_eva_vegzettse_1493504827.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2017-04-30 00:27:07) 
at c7a3e62dda387 420fb630af06e201 009666fe9370cda296ff31438be 7fdef3 

sportliget_se_szekely_eva_vegzettse_1493504832.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2017-04-30 00:27:12) 
57e04e8d55a0998902ed7bOc7024e 70c12e8de287aa 1 0192d18a6a2682b5e9b3 

Major Péter végzettségét Igazoló dokumentum (UP jogcím) 

sportliget_se_major__peter_edzoi_veg_1493329167.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 23:39:27) 
6ef8662ed617500239867dbdb17ea 185cbb8bd49a325bc4cc554c7944ae67085 

Major Zoltán végzettségét Igazoló dokumentum (UP jogcím) 

sportliget_se_major_zoltan_edzoi_ve_1493329197.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 23:39:57) 
2214483bd355c9f24 70a3c846f9cafc9 762305a0 1 93ffc865f6943adf55083a 1 
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Árajánlattevő neve: Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft 
Címe: H-1037 Budapest, Montevideo u. 4. 
Dátum: 2017. május 05. 
Képviselö neve: Petrák Attila 
Telefonszáma: Tel.:+ 36 l 887 1081 
Adószáma: 12270516-2-41 
Weboldal címe: www.mobilbox.hu 
E-mail címe: petrak@mobilbox.hu 

ÁRAJÁNLAT 2017/05/002 

Az ajánlat tárgya: Gyári új 8 modulos konténer épület eladására 
Árajánlat kérő neve: Sportliget SE 
Telefonszám: 06/30 453-6814 

Tisztelt Major Péter! 

Hivatkozva ajánlatkérésére a következő konténer eladására az alábbi árajánlatot adjuk: 
5 db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű irodakonténer (5xMB20) 
l db 4.886 x 2.438 x 2.591 mm méretű folyosókonténer (MB16) 
l db 7.325 x 2.438 x 2.591 mm méretű folyosókonténer (MB24) 
l db 6.058 x 2.438 x 2.591 mm méretű szaniterkonténer (MS28) 

A konténerek gyártási éve: 2017 

l. A konténerek felépítése: 
-a 8 modulos konténer épület irodakonténer és folyosókonténer része_höszigetelt; csere 
paneles rendszerű; külsö burkolataRAL703 5 színű, festett horganyzott lemez; kerete RAL 
3000 színű acél váz; belső burkolata világos fa mintázatú laminált lap 

Szigetelés: falak: 60 mm-es ásványgyapot szigetelés 
padló: 60 mm-es ásványgyapot szigetelés 
tető: 100 mm-es ásványgyapot szigetelés 

elektromos hálózat (neoncsöves armatúrák, elektromos csatlakozók) 
padló terhelhetösége: l OkN/m2 
a szaniterkonténer rész hőszigetelt, belső burkolatuk RAL 9002 szürke színű 
fémlemez, külsö burkolata RAL 9002 színű, festett, horganyzott lemez, keretük RAL 
3000 színű, festett, acél váz; az ablakokon, nincs redőny; 

-Szigetelés: 
Tető ben: l 00 mm ásványgyapot + 30 mm PU szigeteléssel 

H-1037 Budapest Montevideo u. 4. 
Tel: 36 1/887-1080 Fax: 36 1/887-1099 

www.mobilbox.hu, E-mail: info@mobilbox.hu 



Falban: 50 mm PU 
-Padlóban: 60 mm ásványgyapot 
-elektromos hálózat ( neoncsöves armatúrák, elektromos csatlakozók); 
- szaniter felszerelések rajz szerint 

Rajz melléklet szerint: 2017-05-002-16'20'24'-08-01 

2. A gyári új konténerek eladási ára, leszállítva Budapestre : 

Termék, szolgáltatás Mennyiség 
megnevezése (db) 

8 modulos konténer épület l 
(VTSZ szám: 
9406003800) 

Nettó 
egységár 

Ft 
20.160.000, 

Nettó ár Afa (Ft) Bruttó ár 
összesen (Ft) 

5.443.200,- 25.603.200,-

A megadott eladási árak EURIHUF 318 árfolyam szintig érvényesek. Amennyiben a 
szerződéskötés időpontjában az MKB Bank EURIHUF deviza eladási árjolyama a 320-as 
szintet meghaladja, az Ajánlattevő jogosult az itt megadott árakat felü/írni. 

Az ár tartalmazza a szere/és költségét, szállítás költségét, szerelési anyagot, depóköltséget és 
az első pontban felsorolt felszereléseket. 

Amennyiben a konténerek leszállításához behajtási engedély szükséges, pótdíjat számolunk 
fel, melyet a fenti díjak nem tartalmaznak! 
Az ár az e-útdíj költségét nem tartalmazza. 

A fenti díjak jól megközelíthető, pótkocsis teherautóval is körbejárható telepítési helyszín 
esetén érvényesek. Ebben az esetben a konténereket a szállító jármű daruja emeli a helyére. 
Áraink nem tartalmaznak külön helyszíni daruzási költséget, szükség esetén erre külön 
árajánlatot tudunk adni. 
A megadott díjak az alapozás és a közműcsatlakozások díját nem tartalmazzák. Az építési 
terület megközelíthetőségének biztosítása, az építéshez szükséges hatósági engedélyek 
beszerzése, a közműcsatlakozások (elektromosság, víz, szennyvíz) kialakítása és a 
konténerhez történő csatlakoztatás, valamint a fogadászint kialakítása Megrendelő feladatait 
képezik. 
A villámvédelmi-, és érintésvédelmi jegyzőkönyv, valamint a tűzvédelmi minősítő irat 
elkészíttetése a Bérbevevő l Vevő feladata és felelőssége, melyre a Mobilbox Kft. külön 
megállapodás keretében tud csak vállalkozni. 
A konténerek használatát kizárólag a konténerek használati útmutatójának részletes 
megismerése és betartása után szabad megkezdeni, mely dokumentum a Mobilbox Kft. 
honlapján érhető el. 

5. Szállítási határidő: 

Gyári új konténer eladása esetén a szerződéskötéstől számított kb. 7-1 O hét, ill. egyeztetés 
szerint. 

H-1037 Budapest Montevideo u. 4. 
Tel: 36 1/887-1080 Fax: 36 1/887-1099 
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6. Fizetési feltételek: 

Az eladási ár a szerződéskötéskor esedékes, banki átutalással, számla alapján. 

7. Ajánlat érvényessége: Az ajánlat dátumától számított 60 naptári nap. 

Az ajánlatban nem szereplő kérdésekben a Mobilbox Kft. Általános bérleti és adásvételi 
feltételei az irányadóak, mely a www.mobilbox.hu WEB oldalon letölthető. 

Reméljük, ajánlatunk megfelel az Ön elképzeléseinek! Várjuk szíves megrendelését! 

Kelt: Budapest, 2017. május 05. 

Tisztelettel: 

Petrák Attila 
kereskedelmi igazgató 
Tel.:+ 36 l 887 1081 
Fax: + 36 l 887 l 0 99 
Mob.: +36 30 627 5723 
E-mail: petrak@mobilbox.hu 
www .mobilbox.hu 

Melléklet: Felülnézeti rajz: 2017-05-002-16'20'-24'-08-01 

H-1037 Budapest Montevideo u. 4. 
Tel: 36 1/887-1080 Fax: 36 1/887-1099 

www .mobilbox.hu, E-mail: info@mobilbox.hu 



Külső magasság: 2 591 mm 

Sz ín: 

Külső: Keret - RAL 3000, Panelek - RAL 70 35 

Belső: Világos fa erezetü 

Padló: PVC, 1 ,5 MM, Szürke 
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