
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Ricsilla Sportszolgáltató Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  Ricsilla Sport Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  23992557-2-20

Bankszámlaszám  11749008-21225727-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8900  Város  Zalaegerszeg

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  utca

Házszám  29  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8900  Város  Zalaegerszeg

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  utca

Házszám  29  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 367 42 78  Fax  -

Honlap  www.ricsilla.hu  E-mail cím  ricsillakft@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Mészáros Richárd

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 70 367 42 79  E-mail cím  ricsillakft@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Mészárosné Darida Csilla +36 70 367 42 78 ricsillakft@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Tornaterme Zalaegerszeg MJV
Önkormányzata

Zalaegerszegi Tankerületi
Központ

9,5 Felk. és
versenyeztetés

Zalaszentgróti Városi Sportcsarnok Zalaszentgrót Város
Önkormányzata

Zalaegerszegi Tankerületi
Központ

7,5 Felk. és
versenyeztetés

Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola alsó tagozat tornaterme

Zalaszentgrót Város
Önkormányzata

Zalaegerszegi Tankerületi
Központ

3 Felkészülés

Egervári László Általános Iskola tornaterme Egervár Község
Önkormányzata

Zalaegerszegi Tankerületi
Központ

8 Felk. és
versenyeztetés

Zalalövői Általános Iskola tornaterme Zalalövő Város
Önkormányzata

Zalaegerszegi Tankerületi
Központ

4,5 Felkészülés

Teskándi Csukás István Általános Iskola tornaterme Teskánd Község
Önkormányzata

Zalaegerszegi Tankerületi
Központ

3 Felkészülés

Hévíz Városi Sportcsarnok Hévíz Város
Önkormányzata

Hévíz Város Önkormányzata 5 Felk. és
versenyeztetés

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola tornaterme Hévíz Város
Önkormányzata

Hévíz Város Önkormányzata 3 Felkészülés

Gál Ferenc Főiskola Szarvasi gyakorló Általános Iskola
tornaterme

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő

Szent István Egyetem 5 Felkészülés

Szarvasi Alkotmány utcai Sportcsarnok Szarvas Város
Önkormányzata

Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

3 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2012-06-13

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-06-13

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 1,33 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0,8 MFt 11,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 326 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 8,2 MFt 280 MFt

Összesen 0 MFt 9 MFt 618,83 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0,038 MFt 36,1 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,5 MFt 10 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0,5 MFt 406 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0,5 MFt 133 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,7 MFt 25 MFt

Összesen 0 MFt 2,238 MFt 610,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 1,5 MFt 30 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,5 MFt 4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 365 482 Ft 7 310 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

19 380 490 Ft 387 610 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

268 989 479 Ft 5 379 790 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

47 716 650 Ft 954 333 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 92 497 Ft 1 850 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj  

be/SFP-09307/2017/MKOSZ

2017-10-23 13:08 4 / 38



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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Ricsilla Sport Kft. utánpótlás nevelési programja elsődleges célként a széles bázisra kiépített, minőségi kosárlabda utánpótlás nevelését tűzte ki. Ennek megfelelően
a 2016/17-es bajnoki szezonban több különböző helyszínen – Hévíz, Zalaszentgrót, Zalalövő, Egervár, Szarvas - működő utánpótlás műhelyekre építve 3 csapattal
indult el a Kenguru Kupa küzdelmeiben. Sportszervezetünk a 2016-17-es támogatási időszak alatt TAO sportfejlesztési programmal még nem rendelkezett,
ugyanakkor a zalaegerszegi és környéki utánpótlásban bekövetkezett változások miatt már ezen időszak alatt is több mint 100 fiatal sportoló (U11-es és előkészítő
korosztályok) felkészítését szerveztük meg. Ezen tevékenységünk anyagi forrásait saját bevételekből fedeztük: játékosaink felszerelését, a versenyeztetés költségeit,
csapataink utaztatását, a bérleti díjakat is mind saját erőből fizettük. Csapataink már az első évben is szép sikereket értek el: az 5. régió küzdelmeiben Ricsilla Sport
(zalaszentgrót-zalalövői műhely) csapata az 5. fordulóra az „E” csoportból feljutott a „B” csoportig, a Ricsilla Hévíz csapata pedig a 4. fordulóban csatlakozva az „E”
csoportból a „D” csoportba. Hírünk villámgyorsan elterjedt a környéken (és országosan is), így már bázisiskolákkal rendelkezünk Zalaegerszeg mellett
Zalaszentgróton, Egerváron, Zalalövőn és Hévízen is, továbbá együttműködési megállapodást kötöttünk a szarvasi Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános
Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde intézményével. Gyors fejlődésünk fenntarthatóságának érdekében elengedhetetlen, hogy éljünk a látvány-csapatsport támogatási
rendszer adta lehetőségekkel. A sportszervezet két tulajdonosa – Mészáros Richárd és Mészárosné Darida Csilla – komoly kosárlabda játékos (NB I., Euroliga,
korosztályos válogatottak, felnőtt kerettagság) és edzői múlttal rendelkezik, amely biztosítja a magas szintű szakmai munka meglétét. Zalaegerszegen és környékén a
megfelelő színvonalú sportlétesítmények hiánya komoly probléma, ezért utánpótlás-nevelési feladataink mellett jelen sportfejlesztési programunk hangsúlyos része az
általunk használt tornatermek felújítása, korszerűsítése, a megfelelő edzés- és versenyzési lehetőségek biztosítása. Mivel tevékenységünk földrajzilag is nagy
területet fed le, ezért kisbuszok beszerzését is tervezzük a költséghatékony, fenntartható fejlesztés érdekében. 

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

Zalaegerszeg városában és a környező településeken a sportlétesítmények nem állnak megfelelő számban és színvonalban rendelkezésre a minőségi utánpótlás
képzés szempontjából. Korszerű, jól felszerelt tornatermek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szülők örömmel hozzák el gyermekeiket, a fiatal sportolók pedig
örömmel vegyenek részt a foglalkozásokon. Nem mellesleg előkészítő korosztályokban az iskolákkal egyeztetve tanórák keretein belül tartott kosárlabda
foglalkozások miatt is indokolt a tornatermek felújítása. Ennek érdekében az alábbi, általunk használt iskolai tornatermek fejlesztését tűztük ki célul: Zalaegerszeg –
Zrínyi Miklós Gimnázium: kültéri öltözők és vizes blokkok kialakítása, kültéri (3x3 versenyre is alkalmas) műanyag borítású pálya 6 db kültéri kosárlabdapalánkkal,
lelátó rendszerrel, tornaterem parketta felújítása, 4 db állítható magasságú, falra szerelhető plexi palánk beszerzése. Zalaszentgrót - Deák Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: a felső tagozat és gimnázium tornacsarnokában 6 db állítható magasságú, leereszthető motoros palánk, alsó tagozatos
tornateremben: falra rögzíthető, állítható magasságú oldalpalánkok beszerzése, iskola udvarra kültéri (3x3 versenyre is alkalmas) műanyag borítású pálya 6 db kültéri
kosárlabdapalánkkal Zalalövő - Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 2 db állítható magasságú, falra rögzíthető plexi palánk (fő palánkok), 2 db
állítható magasságú oldalpalánk, a főpalánkok alá falvédő szivacs beszerzése mindkét oldalra, valamint a déli oldal árnyékolásának megoldása, iskolaudvarra kültéri
(3x3 versenyre is alkalmas) műanyag borítású pálya 6 db kültéri kosárlabdapalánkkal Egervár – Egervári László Általános Iskola: 2 db állítható magasságú,
elektromosan leengedhető, állítható magasságú fő palánk, 4 db falra szerelhető állítható magasságú oldal palánk beszerzése, iskolaudvarra kültéri (3x3 versenyre is
alkalmas) műanyag borítású pálya 6 db kültéri kosárlabdapalánkkal Teskánd – 2 db oldalra hajtható fali kosárlabdapalánk, és 2 db oldalfali kosárlabdapalánk;
iskolaudvarra kültéri (3x3 versenyre is alkalmas) műanyag borítású pálya 6 db kültéri kosárlabdapalánkkal A projektek részleteit a mellékletként feltöltött
dokumentumaink tartalmazzák. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Utánpótlás-nevelési feladatainkat a támogatási időszak alatt folyamatosan valósítjuk meg, a létesítmény felújítások a támogatások beérkezése után, várhatóan 2017
őszétől, 2018 tavaszától kezdődhetnek meg. 

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

Sportfejlesztési programunk megalkotásánál kiemelt hangsúlyt fektettünk az MKOSZ stratégiájához való illeszkedéshez. Célunk a minél fiatalabb korosztály bevonása
a sportágba, valamint a tömegesítés mellett a minőségi versenysport előtérbe helyezése. A szakmai műhelymunkánk mellett egy professzionális alapokra helyezett,
modern szemléletű sportszervezetet hoztunk létre. A sportos, egészséges életmódra nevelés, a fair play és a csapatszellem eszméjének erősítése mellett kiemelt
hangsúlyt fektetünk sportolóink mentális felkészítésére is. Szeretnénk, ha szakembereink nem csupán edzők, hanem mentorok és példaképek is lennének egyben. A
minőségi utánpótlás-képzésünk következtében reményeink szerint néhány év múlva a magyar kosárlabdasport számára is kiemelten hasznos sportolók fognak
kikerülni a kezeink közül. A piramis aljának tágítása nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy minél szélesebb bázissal rendelkezzünk, ezért edzőink folyamatosan
felkeresik a környék iskoláit, hogy a tehetséges és rátermett fiatalokat megnyerjék sportágunknak. Az oktatási intézményekkel és a KLIK-kel is kimondottan jó viszonyt
ápolunk, törekvéseinket ők is támogatják. A gyerekek számára minden feltételt próbálunk megteremteni ahhoz, hogy örömüket leljék a sportolásban, és ezáltal minél
több sikerélménnyel gazdagodjanak. 

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

Zala megye a magyar kosárlabdasport egyik legfőbb bázisa. Mind férfi, mind női vonalon első osztályú klubokkal rendelkezik. Az elmúlt években törés következett be
a legfiatalabb korosztályok nevelésében, egy megszűnt szakosztály feladatait kellett átvennünk. Amennyiben nem sikerül megoldanunk ezt a nemes, általunk
örömmel vállalt feladatot, akkor rengeteg fiatal (és szüleik) fog elfordulni a kosárlabdától. Ezért nagyon fontos, hogy tevékenységünket kiemelt körültekintéssel
végezzük. Nem minden fiatal sportolónkból lesz később kosárlabdázó, azonban a sportág szeretete nem fog elmúlni sem belőlük, sem szüleikből. Később is a sportág
számára kiemelten fontos szereplők lehetnek: akár nézőként, támogatóként vagy sportmunkatársként. A Ricsilla Sport Kft. az elmúlt időszakban több kosárlabdában
tevékenykedő sportszervezetnek segített abban, hogy sportfejlesztési programjaik támogatókra leljenek. Cégünk ez irányú tevékenységét immár saját fejlesztéseink
szolgálatába is tudjuk állítani, amivel még tovább erősödik a támogató cégek és a kosárlabda sport kapcsolata. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a cégek figyelmét
arra, hogy társadalmi felelősségvállalásuk keretében a fiatal korosztály minél jobb minőségű sportolását támogassák, és tapasztalataink szerint az erre nyitott cégeket
meg is tudjuk találni; hosszú távú együttműködési megállapodásokat tervezünk ezen társaságokkal kötni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

könyvelő Középfokú EKHO1 80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

80 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

könyvelő A sportszervezet könyvelését, bevallásait készítő kolléga.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

354 518 Ft 3 655 Ft 7 310 Ft 365 482 Ft 365 482 Ft 727 310 Ft 730 965 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes db 2 12 000 000 Ft 24 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó póló db 30 6 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kabát db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Széldzseki db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sportcipő pár 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda cipő pár 12 40 000 Ft 480 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó melegítő db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Gurulós sporttáska db 5 25 000 Ft 125 000 Ft

27 105 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Videokamera A játékosok mozgásának elemzéséhez szükséges mérkőzések és edzések alkalmával

Laptop A sportszervezet adminisztrációjához szükséges munkaeszköz

Táblagép A sportszervezet adminisztrációjához szükséges munkaeszköz

Busz 8+1 személyes Az edzések, versenyeztetés és edzőtáborok utaztatási szükségleteinek megoldására

Utazó póló Az edzőink és játékosaink mérkőzésekre való utazásához

Kabát Az edzőink és játékosaink mérkőzésekre való utazásához

Széldzseki Az edzőink és játékosaink mérkőzésekre való utazásához

Sportcipő Az sportszakembereink munkaruhájának része

Kosárlabda cipő A játékosok sportfelszerelésének része

Utazó melegítő A játékosaink mérkőzésekre való utazásához

Gurulós sporttáska Az edzőink és játékosaink mérkőzésekre való utazásához
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2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

18 799 076 Ft 193 805 Ft 387 610 Ft 19 380 490 Ft 8 305 924 Ft 27 492 610 Ft 27 686 415 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB MKOSZ Kosárliget (Zalaszentgrót) 2018-03-01 2018-05-31 2018-06-11 72 600 000 Ft

TEB Kosárliget helyszínre adaptálás költsége 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 190 500 Ft

TEB MKOSZ Kosárliget (Teskánd) 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 72 600 000 Ft

TEB Kosárliget helyszínre adaptálás költsége 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 190 500 Ft

TEF Zeg - Parketta fektetése, pályafestése( régi
parketta felszedése, aljzatkiegyenlítéssel
komplett)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 20 000 000 Ft

TEF Zeg - Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet, 1,65-ös (Spalding) 4
db oldalpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 2 200 000 Ft

TEF Zeg - Védőburkolat 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 900 000 Ft

TEF Zeg - Kültéri sportburkolat 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 16 600 000 Ft

TEF Zeg - Sportudvar aszfaltjavítása (1,5m-es
sávban) aszfalt feltörése, földkitermelése, fák
gyökereinek visszametszése, föld visszatöltése, új
betonréteg kialakítása, aszfaltozás)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 3 300 000 Ft

TEF Zeg - Kültéri kosárpalánkok,1,20-as,mobil/
Spalding 2db főpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 520 000 Ft

TEF Zeg - Kültéri kosárpalánkok 0,45-ös/Spalding 4
db oldalpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 900 000 Ft

TEF Zeg - Kültéri kosárpalánkok betonalapjának
készítése

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 80 000 Ft

TEF Zeg - Lelátó 50 főre mobil 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 900 000 Ft

TEF Zeg - Kültéri öltöző (fiú-lány öltöző, szertár, vizes
helyiségek; homlokzat és tetőszerkezet teljes
felújítása, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés,
plusz bejárati ajtó)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 50 000 000 Ft

TEF Zszgrót - Parkettaburkolat bevédése 15 mm
vastag OSB lappal, alátét fóliával és geotextiliával

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 7 000 000 Ft

TEF Zszgrót - Mennyezeti palánk
segédtartószerkezettel, szereléssel, komplett (2
db főpalánk, 4 db oldalpalánk)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 17 500 000 Ft

TEF Zszgrót - Kültéri sportburkolat 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 16 600 000 Ft

TEF Zszgrót - Kültéri kosárpalánkok,1,20-as,mobil/
Spalding ( 2db főpalánk)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 520 000 Ft

TEF Zszgrót - Kültéri kosárpalánkok 0,45-ös/Spalding
(4 db)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 900 000 Ft

TEF Zszgrót - Kültéri kosárpalánkok betonalapjának
készítése

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 80 000 Ft
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2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

TEF Zszgrót - Védőháló konzol újrakonszignálása 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 430 000 Ft

TEF Zszgrót - Pályafestés (1db centerpálya, 2 db
gyakorlópálya)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 450 000 Ft

TEF Zszgrót - Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet, 1,65-ös (Spalding) 2 db
főpalánk alsó tagozat

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 100 000 Ft

TEF Evár - Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet (Spalding) 4 db
oldalpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 2 200 000 Ft

TEF Evár - Elektromosan leengedhető
kosárállvány/verseny plexi palánk vállvédővel,
rugósgyűrűvel/ FIBA szabványnak megfelelő 2 db
főpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 3 800 000 Ft

TEF Evár - Parketta fektetése, pályafestése (régi pvc
burkolat felszedése, aljzatkiegyenlítéssel komplett)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 20 000 000 Ft

TEF Evár - Kültéri sportburkolat 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 16 600 000 Ft

TEF Evár - Kültéri kosárpalánkok,1,20-as,mobil/
Spalding 2 db főpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 520 000 Ft

TEF Evár - Kültéri kosárpalánkok 0,45-ös/Spalding 4 db
oldalpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 900 000 Ft

TEF Evár - Kültéri kosárpalánkok betonalapjának
készítése

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 80 000 Ft

TEF Evár - Elektromos betáp 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 140 000 Ft

TEF Zlövő - Pályafestés (1db centerpálya, 2 db
gyakorlópálya)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 450 000 Ft

TEF Zlövő - Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet (Spalding) 2 db főpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 100 000 Ft

TEF Zlövő - Oldalfalikosárpalánk+magasságállító
szerkezet 4 db oldalpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 200 000 Ft

TEF Zlövő - Fali védőborítás (rétegelt
lemez+szivacs+PVC fedés)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 500 000 Ft

TEF Zlövő - Árnyékolás (3M fényvédő fóliával) 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 2 400 000 Ft

TEF Teskánd- Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet (Spalding)2 db főpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 100 000 Ft

TEF Teskánd- Pályafestés(1db centerpálya, 2 db
gyakorlópálya)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 450 000 Ft

TEF Teskánd- Oldalfali kosárpalánk+magasságállító
szerkezet 4 db oldalpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 200 000 Ft

TEF Teskánd- Kültéri sportburkolat 2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 16 600 000 Ft

TEF Teskánd- Kültéri kosárpalánkok,1,20-as,mobil/
Spalding 2 db főpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 520 000 Ft

TEF Teskánd- Kültéri kosárpalánkok 0,45-ös/Spalding 4
db oldalpalánk

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 1 900 000 Ft

TEF Teskánd- Kültéri kosárpalánkok betonalapjának
készítése

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 80 000 Ft

TEF Zalaszentgrót - Sportudvar aszfaltjavítása (1,5m-
es sávban) aszfalt feltörése, földkitermelése, fák
gyökereinek visszametszése, föld visszatöltése, új
betonréteg kialakítása, aszfaltozás)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 3 300 000 Ft

TEF Teskánd - Sportudvar aszfaltjavítása (1,5m-es
sávban) aszfalt feltörése, földkitermelése, fák
gyökereinek visszametszése, föld visszatöltése, új
betonréteg kialakítása, aszfaltozás)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 3 300 000 Ft
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TEF Egervár - Sportudvar aszfaltjavítása (1,5m-es
sávban) aszfalt feltörése, földkitermelése, fák
gyökereinek visszametszése, föld visszatöltése, új
betonréteg kialakítása, aszfaltozás)

2018-03-01 2018-05-01 2018-06-11 3 300 000 Ft

376 201 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

MKOSZ Kosárliget (Zalaszentgrót) 8790
Zalaszentgrót
Zala
3

247 önkormányzati Az MKOSZ szabványainak és programjának megfelelő
„Kosárliget” kialakítása. Célja a kosárlabda sportág
népszerűsítése, tömegesítés és a játékkörülmények
feltételeinek javítása.

Kosárliget helyszínre adaptálás
költsége

8790
Zalaszentgrót
Zala
3

247 önkormányzati Az MKOSZ szabványainak és programjának megfelelő
„Kosárliget” kialakítása. Célja a kosárlabda sportág
népszerűsítése, tömegesítés és a játékkörülmények
feltételeinek javítása.

MKOSZ Kosárliget (Teskánd) 8991
Teskánd
Sport utca
1

216 önkormányzati Az MKOSZ szabványainak és programjának megfelelő
„Kosárliget” kialakítása. Célja a kosárlabda sportág
népszerűsítése, tömegesítés és a játékkörülmények
feltételeinek javítása.

Kosárliget helyszínre adaptálás
költsége

8991
Teskánd
Sport utca
1

216 önkormányzati Az MKOSZ szabványainak és programjának megfelelő
„Kosárliget” kialakítása. Célja a kosárlabda sportág
népszerűsítése, tömegesítés és a játékkörülmények
feltételeinek javítása.

Zeg - Parketta fektetése,
pályafestése( régi parketta
felszedése, aljzatkiegyenlítéssel
komplett)

8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Zeg -
Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható
+ magasságállító szerkezet, 1,65-
ös (Spalding) 4 db oldalpalánk

8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Zeg - Védőburkolat 8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati Biztonságos és kultúrált edzésfeltételek
megteremtésének szükséges eszköze

Zeg - Kültéri sportburkolat 8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati Bázis iskoláink mindegyikén iskolaidőszakban
kosárlabdaórák megtartására, nyári napközis tematikus
táborok lebonyolításához, B33-as utcai kosárlabda
(streetball) rendezvényeinkhez szükséges.

Zeg - Sportudvar aszfaltjavítása
(1,5m-es sávban) aszfalt feltörése,
földkitermelése, fák gyökereinek
visszametszése, föld visszatöltése,
új betonréteg kialakítása,
aszfaltozás)

8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele

Zeg - Kültéri kosárpalánkok,1,20-
as,mobil/ Spalding 2db főpalánk

8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Zeg - Kültéri kosárpalánkok 0,45-
ös/Spalding 4 db oldalpalánk

8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.

Zeg - Kültéri kosárpalánkok
betonalapjának készítése

8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele.

Zeg - Lelátó 50 főre mobil 8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati A lelátók a nagy létszámú sportolók, edzők, szülők és
rendezvényeinkre látogató vendégek biztonságos és
kényelmes ülőhelyéül szolgáló, mindeközben a
sporteszközök, sporttáskák és sport felszerelések
kulturált elhelyezésének is praktikus helyéül szolgál.

Zeg - Kültéri öltöző (fiú-lány öltöző,
szertár, vizes helyiségek; homlokzat
és tetőszerkezet teljes felújítása,
nyílászárók cseréje,
fűtéskorszerűsítés, plusz bejárati
ajtó)

8900
Zalaegerszeg
Rákóczi
30

3922 önkormányzati Az épület rekonstrukciós munkálatai során fiú-lány
öltöző, szertár, vizes helyiség kerül kialakításra. A
homlokzat és tetőszerkezet teljes felújításra kerül,
valamint nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés illetve
plusz egy bejárati ajtó került betervezésre.

Zszgrót - Parkettaburkolat bevédése
15 mm vastag OSB lappal, alátét
fóliával és geotextiliával

8790
Zalaszentgrót
Kossuth Lajos
7-11

223 önkormányzati A Zalaszentgróti iskola parkettájának megóvása
érdekében szükséges, hogy az elektromos mennyezeti
kosárpalánkok felszerelését végző munkagépek ne
rongálják meg a burkolatot.

Zszgrót - Mennyezeti palánk
segédtartószerkezettel, szereléssel,
komplett (2 db főpalánk, 4 db
oldalpalánk)

8790
Zalaszentgrót
Kossuth Lajos
7-11

223 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Zszgrót - Kültéri sportburkolat 8790
Zalaszentgrót
Ifjúság 
2

749 önkormányzati Bázis iskoláink mindegyikén iskolaidőszakban
kosárlabdaórák megtartására, nyári napközis
tematikus táborok lebonyolításához, B33-as utcai
kosárlabda (streetball) rendezvényeinkhez szükséges.

Zszgrót - Kültéri
kosárpalánkok,1,20-as,mobil/
Spalding ( 2db főpalánk)

8790
Zalaszentgrót
Ifjúság 
2

749 önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.

Zszgrót - Kültéri kosárpalánkok
0,45-ös/Spalding (4 db)

8790
Zalaszentgrót
Ifjúság 
2

749 önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.

Zszgrót - Kültéri kosárpalánkok
betonalapjának készítése

8790
Zalaszentgrót
Ifjúság 
2

749 önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele.

Zszgrót - Védőháló konzol
újrakonszignálása

8790
Zalaszentgrót
Kossuth Lajos
7-11

223 önkormányzati Biztonságos és kultúrált edzésfeltételek
megteremtésének szükséges eszköze

Zszgrót - Pályafestés (1db
centerpálya, 2 db gyakorlópálya)

8790
Zalaszentgrót
Kossuth Lajos
7-11

223 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Zszgrót -
Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet, 1,65-ös
(Spalding) 2 db főpalánk alsó
tagozat

8790
Zalaszentgrót
Ifjúság 
2

749 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Evár -
Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet (Spalding)
4 db oldalpalánk

8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Evár - Elektromosan leengedhető
kosárállvány/verseny plexi palánk
vállvédővel, rugósgyűrűvel/ FIBA
szabványnak megfelelő 2 db
főpalánk

8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Evár - Parketta fektetése,
pályafestése (régi pvc burkolat
felszedése, aljzatkiegyenlítéssel
komplett)

8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen.
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Evár - Kültéri sportburkolat 8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati Bázis iskoláink mindegyikén iskolaidőszakban
kosárlabdaórák megtartására, nyári napközis
tematikus táborok lebonyolításához, B33-as utcai
kosárlabda (streetball) rendezvényeinkhez szükséges.

Evár - Kültéri kosárpalánkok,1,20-
as,mobil/ Spalding 2 db főpalánk

8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.

Evár - Kültéri kosárpalánkok 0,45-
ös/Spalding 4 db oldalpalánk

8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.

Evár - Kültéri kosárpalánkok
betonalapjának készítése

8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele.

Evár - Elektromos betáp 8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati A mennyezeti palánk müködtetéséhez szükséges elem

Zlövő - Pályafestés (1db
centerpálya, 2 db gyakorlópálya)

8999
Zalalövő
Rákóczi
1

459 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Zlövő -
Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet (Spalding)
2 db főpalánk

8999
Zalalövő
Rákóczi
1

459 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Zlövő -
Oldalfalikosárpalánk+magasságállító
szerkezet 4 db oldalpalánk

8999
Zalalövő
Rákóczi
1

459 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Zlövő - Fali védőborítás (rétegelt
lemez+szivacs+PVC fedés)

8999
Zalalövő
Rákóczi
1

459 önkormányzati Biztonságos és kultúrált edzésfeltételek
megteremtésének szükséges eszköze

Zlövő - Árnyékolás (3M fényvédő
fóliával)

8999
Zalalövő
Rákóczi
1

459 önkormányzati Biztonságos és kultúrált edzésfeltételek
megteremtésének szükséges eszköze

Teskánd-
Kosárlabdapalánk,oldalrahajtható +
magasságállító szerkezet
(Spalding)2 db főpalánk

8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Teskánd- Pályafestés(1db
centerpálya, 2 db gyakorlópálya)

8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Teskánd- Oldalfali
kosárpalánk+magasságállító
szerkezet 4 db oldalpalánk

8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati Igazodva a helyi viszonyokhoz (helyi tornacsarnok)
utánpótlás korú játékosaink minőségi edzés és
versenykörülményeihez elengedhetetlen

Teskánd- Kültéri sportburkolat 8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati Bázis iskoláink mindegyikén iskolaidőszakban
kosárlabdaórák megtartására, nyári napközis
tematikus táborok lebonyolításához, B33-as utcai
kosárlabda (streetball) rendezvényeinkhez szükséges.

Teskánd- Kültéri
kosárpalánkok,1,20-as,mobil/
Spalding 2 db főpalánk

8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.

Teskánd- Kültéri kosárpalánkok
0,45-ös/Spalding 4 db oldalpalánk

8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati A sportudvarok sporttechnológiai részét képezik.

Teskánd- Kültéri kosárpalánkok
betonalapjának készítése

8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele.

Zalaszentgrót - Sportudvar
aszfaltjavítása (1,5m-es sávban)
aszfalt feltörése, földkitermelése, fák
gyökereinek visszametszése, föld
visszatöltése, új betonréteg
kialakítása, aszfaltozás)

8790
Zalaszentgrót
Ifjúság
2

749 önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele
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Teskánd - Sportudvar aszfaltjavítása
(1,5m-es sávban) aszfalt feltörése,
földkitermelése, fák gyökereinek
visszametszése, föld visszatöltése,
új betonréteg kialakítása,
aszfaltozás)

8991
Teskánd
Rákóczi
31

48/2 önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele

Egervár - Sportudvar aszfaltjavítása
(1,5m-es sávban) aszfalt feltörése,
földkitermelése, fák gyökereinek
visszametszése, föld visszatöltése,
új betonréteg kialakítása,
aszfaltozás)

8913
Egervár
József Attila
3

50/6/A önkormányzati A sportudvarok letelepítésének alapvető feltétele

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

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

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 260 919 795 Ft 2 689 895 Ft 5 379 790 Ft 268 989 479 Ft 115 281 205
Ft

381 580 790 Ft 384 270 685 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 40 0 Nincs

U11 75 50 5 Országos

U12 85 40 7 Országos

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 160 130 12
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Sportorvosi táska (felszerelt) db 5 35 000 Ft 175 000 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő csomag 30 50 000 Ft 1 500 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer,
diagnosztikai

eszköz
megnevezése

Indoklás

Sportorvosi
táska
(felszerelt)

Alap sportorvosi táska.

Táplálék
kiegészítő

Legtehetségesebb utánpótlás korú játékosaink növekedésével összefüggésben, ezen kiemelt sportolóink csontrendszere, -ízületi rendszerük
egészséges fejlődése és megóvása érdekében porcképző, porcregeneráló készítmények , C-vitamin, kalcium és magnézium tartalmú vitamin-
komplexek rendszeres szedése nélkülözhetetlen. Ennek elősegítése érdekében 30 gyermek esetén havonta körülbelül 5.000 forinttal számolva,
1.500.000 forint értékben szeretnénk elősegíteni ezt a kiemelt célt!

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 675 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 000 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 562 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 650 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 34 500 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 100 000 Ft

Összesen 51 587 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése A benchmarkban meghatározott tételek finanszírozására.

Személyszállítási költségek A benchmarkban meghatározott tételek finanszírozására.

Nevezési költségek Meghívásos tornákon való részvétel költségei.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportszervezetünk által rendezett tornák költsége.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei A benchmarkban meghatározott tételek
finanszírozására.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A benchmarkban meghatározott tételek
finanszírozására.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés
költsége

A benchmarkban meghatározott tételek
finanszírozására.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai A benchmarkban meghatározott tételek
finanszírozására.

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár A benchmarkban meghatározott tételek
finanszírozására.

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

46 285 150 Ft 477 166 Ft 954 333 Ft 47 716 650 Ft 5 301 850 Ft 52 541 333 Ft 53 018 499 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 100 000 Ft

Összesen 100 000 Ft

Indoklás

A felnőtt amatőr csapatunkkal kapcsolatos költségek. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

89 723 Ft 925 Ft 1 850 Ft 92 497 Ft 10 277 Ft 101 850 Ft 102 775 Ft

be/SFP-09307/2017/MKOSZ

2017-10-23 13:08 22 / 38



Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 7 310 Ft 7 310 Ft 3 655 Ft 10 965 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

387 610 Ft 387 610 Ft 193 805 Ft 581 415 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 5 379 790 Ft 5 379 790 Ft 2 689 895 Ft 8 069 685 Ft

Utánpótlás-nevelés 954 333 Ft 954 333 Ft 477 166 Ft 1 431 499 Ft

Versenyeztetés 1 850 Ft 1 850 Ft 925 Ft 2 775 Ft

Összesen 6 730 893 Ft  10 096 339 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a
támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség
teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a
támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség
teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a
támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség
teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a
támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség
teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása.

Versenyeztetés A sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a
támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség
teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása.

be/SFP-09307/2017/MKOSZ

2017-10-23 13:08 23 / 38



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

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. 10. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Mészáros Richárd (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

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

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

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

16. 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;

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

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. 10. 23. Mészáros Richárd 
ügyvezető 

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

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Mészáros Richárd (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Ricsilla Sportszolgáltató Kft. (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Ricsilla Sportszolgáltató Kft. (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: kiegészítő sportfejlesztési támogatás

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

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. 10. 23.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Mészáros Richárd (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Zalaegerszeg, 2017. 10. 23.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-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.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

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

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. 10. 23. Mészáros Richárd 
ügyvezető 

Ricsilla Sportszolgáltató Kft.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

be/SFP-09307/2017/MKOSZ

2017-10-23 13:08 30 / 38



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 17:35:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 17:25:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 18:36:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 21:28:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 17:24:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:06:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 17:25:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 21
Utolsó feltöltés:

2017-08-15 20:33:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 17:36:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 19:45:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 17
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:08:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:09:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 17:38:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:24:01

Mellékletek

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

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

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

(80 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:24:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:16:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:25:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:18:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:18:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-08-13 22:18:56

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. 10. 23.

be/SFP-09307/2017/MKOSZ

2017-10-23 13:08 32 / 38



Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 9 200%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 9 200%

Edzőtáborok száma db 0 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 8 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

NB II. férfi csapat 0 12 0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 354 518 Ft 3 655 Ft 7 310 Ft 365 482 Ft 365 482 Ft 727 310 Ft 730 965 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 279 718 870 Ft 2 883 700 Ft 5 767 400 Ft 288 369 970 Ft 123 587 130 Ft 409 073 400
Ft

411 957 100 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 799 076 Ft 193 805 Ft 387 610 Ft 19 380 490 Ft 8 305 924 Ft 27 492 610 Ft 27 686 415 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

260 919 795 Ft 2 689 895 Ft 5 379 790 Ft 268 989 479 Ft 115 281 205 Ft 381 580 790
Ft

384 270 685 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

46 285 150 Ft 477 166 Ft 954 333 Ft 47 716 650 Ft 5 301 850 Ft 52 541 333 Ft 53 018 499 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 89 723 Ft 925 Ft 1 850 Ft 92 497 Ft 10 277 Ft 101 850 Ft 102 775 Ft

Összesen 326 448 260 Ft 3 365 446 Ft 6 730 893 Ft 336 544 599 Ft 129 264 740 Ft 462 443 893
Ft

465 809 339 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 80 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (113 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozatricsilla_1493652271.pdf (Szerkesztés alatt, 417 Kb, 2017-05-01 17:24:31)
f8bbad39628c77d15aaf595e94b6a42f2b97a8524749fac4a4c9317c2be98fda

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

alairasicimpeldany_1493652343.pdf (Szerkesztés alatt, 543 Kb, 2017-05-01 17:25:43)
d33d0a74043793a5859c6b1ec554e91351753007837b7a7f1fd5f17e7c7d0c4d

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

egervar_2.berletiszerzodesmellekl_1502655516.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:36)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

teskand_2.berletiszerzodesmellekl_1502655516.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:36)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zalalovo_2.berletiszerzodesmellek_1502655516.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:36)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zalaszentgrot_2.berletiszerzodesm_1502655516.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:36)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zrinyi_2.berletiszerzodesmellekle_1502655516.pdf (Kér. kieg. szerk., 520 Kb, 2017-08-13 22:18:36)
60ea5d5211f990306c009808be4baa6e34782a5ec400bb700a67ae789b3bcbd0

zrinyi_2.berletiszerzodesmellekle_1502655517.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:37)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

beszerzesefolyamatban_1493712068.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:01:08)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

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

nyilatkozatfinanszirozasiterv_1502655385.pdf (Kér. kieg. szerk., 373 Kb, 2017-08-13 22:16:25)
2de980b862eb3ec29320d064a548f33324718259b89eb3e7f68cda5c79be0e1b

beszerzesefolyamatban_1493712055.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:00:55)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

egervar_2.berletiszerzodesmellekl_1502655492.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:12)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

teskand_2.berletiszerzodesmellekl_1502655493.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:13)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zalalovo_2.berletiszerzodesmellek_1502655493.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:13)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zalaszentgrot_2.berletiszerzodesm_1502655494.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:14)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zrinyi_2.berletiszerzodesmellekle_1502655495.pdf (Kér. kieg. szerk., 520 Kb, 2017-08-13 22:18:15)
60ea5d5211f990306c009808be4baa6e34782a5ec400bb700a67ae789b3bcbd0

zrinyi_2.berletiszerzodesmellekle_1502655496.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:18:16)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

beszerzesefolyamatban_1493712065.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:01:05)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

egervar_2.berletiszerzodesmellekl_1502655946.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:25:46)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

teskand_2.berletiszerzodesmellekl_1502655946.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:25:46)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zalalovo_2.berletiszerzodesmellek_1502655947.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:25:47)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zalaszentgrot_2.berletiszerzodesm_1502655947.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:25:47)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

zrinyi_2.berletiszerzodesmellekle_1502655947.pdf (Kér. kieg. szerk., 520 Kb, 2017-08-13 22:25:47)
60ea5d5211f990306c009808be4baa6e34782a5ec400bb700a67ae789b3bcbd0

(1)zrinyi_2.berletiszerzodesmellekle_1502655947.pdf (Kér. kieg. szerk., 575 Kb, 2017-08-13 22:25:47)
d4d3e6fc9d4441261a1a381d8eeb203af7ccd0ec507b5bb56c6cbe258d9711e1

beszerzesefolyamatban_1493712060.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:01:00)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

Egyéb dokumentumok

egervar_3.tulajdonosihozzjarulase_1502655892.pdf (Kér. kieg. szerk., 262 Kb, 2017-08-13 22:24:52)
af6ce67ecca0613729edb87db68b44bab006561a91879bc278d474c3e38d0871

egervar_4.muanyagburkolatmegfele_1502655893.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-13 22:24:53)
78db3c2883635d567f85bcf6fef72d516d5d475d5ac1c6ae3cc76dec0ea0ecb7

egervar_5.mennyezetipalankteherb_1502655894.pdf (Kér. kieg. szerk., 165 Kb, 2017-08-13 22:24:54)
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2ad30af31adc84ee4ae2cf83fb428bbaad1e450696dc4d0980c0d504b29690bc

teskand_3.tulajdonosihozzajarulas_1502655894.pdf (Kér. kieg. szerk., 161 Kb, 2017-08-13 22:24:54)
dbe0573af189639c6dd005a30064f59feefe5d8545ff96840509703f8b6e3055

teskand_4.muanyagburkolatmegfele_1502655896.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-13 22:24:56)
78db3c2883635d567f85bcf6fef72d516d5d475d5ac1c6ae3cc76dec0ea0ecb7

teskand_5.egyuttmukodesimegallap.f_1502655896.pdf (Kér. kieg. szerk., 537 Kb, 2017-08-13 22:24:56)
cc0c0213967907e906f4295baa6e91c7ecdde30f55da4e1dccff79dea1eaeaa4

zalalovo_3.tulajdonosihozzajarulas_1502655896.pdf (Kér. kieg. szerk., 155 Kb, 2017-08-13 22:24:56)
4bbdd4f9834cc1cfbdbb772bce4519dd4bdbe82606831cf35136a755df908164

zalaszentgrot_3.tulajdonosihozzjar_1502655896.pdf (Kér. kieg. szerk., 242 Kb, 2017-08-13 22:24:56)
fed8dc057af1d7f79ebcb3661ad5392dde317f4f1ced4c5c7aa47b2ce95fe3f7

zalaszentgrot_4.muanyagburkolatm_1502655896.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-13 22:24:56)
78db3c2883635d567f85bcf6fef72d516d5d475d5ac1c6ae3cc76dec0ea0ecb7

zalaszentgrot_5.egyuttmukodesimega_1502655897.pdf (Kér. kieg. szerk., 904 Kb, 2017-08-13 22:24:57)
e4629ab6bb8dc3e31975e48bf84687f46d934e7ef7c53c47db6fd5aa8961c73c

zalaszentgrot_6.mennyezetipalank_1502655897.pdf (Kér. kieg. szerk., 165 Kb, 2017-08-13 22:24:57)
2ad30af31adc84ee4ae2cf83fb428bbaad1e450696dc4d0980c0d504b29690bc

zeg_terkepmasolat_1502655897.pdf (Kér. kieg. szerk., 74 Kb, 2017-08-13 22:24:57) 9495f66136f3b9146d6bdf35219cf2e2f1870e8a00f415b95691fa26c1a3d926

zrinyi_1.2.lelatorendszermuszakit_1502655897.pdf (Kér. kieg. szerk., 176 Kb, 2017-08-13 22:24:57)
b7a720ec449bd01025ba015b8aa36240be2acfd4f29f6f00a6d831485e003cf7

zrinyi_3.tulajdonosihozzajarulase_1502655897.pdf (Kér. kieg. szerk., 289 Kb, 2017-08-13 22:24:57)
aab34effc1f50ec43086c605c090b4d3fada73d7a5958624a8fca5d96092b430

zrinyi_3.tulajdonosihozzjarulases_1502655897.pdf (Kér. kieg. szerk., 262 Kb, 2017-08-13 22:24:57)
af6ce67ecca0613729edb87db68b44bab006561a91879bc278d474c3e38d0871

zrinyi_4.muanyagburkolatmegfelel_1502655898.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-13 22:24:58)
78db3c2883635d567f85bcf6fef72d516d5d475d5ac1c6ae3cc76dec0ea0ecb7

(1)zrinyi_4.muanyagburkolatmegfelel_1502655898.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-13 22:24:58)
78db3c2883635d567f85bcf6fef72d516d5d475d5ac1c6ae3cc76dec0ea0ecb7

zrinyi_4.mellekepuletrajzmuszaki_1502655898.pdf (Kér. kieg. szerk., 311 Kb, 2017-08-13 22:24:58)
c08d589dcec67ad620064abeb579d2f7d8e7fa5b0d42b2c2c9d09f3c36b5ec27

zrinyi_5.mennyezetipalankteherbi_1502655898.pdf (Kér. kieg. szerk., 165 Kb, 2017-08-13 22:24:58)
2ad30af31adc84ee4ae2cf83fb428bbaad1e450696dc4d0980c0d504b29690bc

onresznyilatkozat_1502821988.pdf (Kér. kieg. szerk., 319 Kb, 2017-08-15 20:33:08)
60cfa4d75d49c0b04042f63e47133889642e97525d8feab6dacd62742b7bc354

vagyonkezeloihozzajarulas_zlovo_ev_1493746538.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2017-05-02 19:35:38)
048a9646ad05994004b49910f526f47bad9584bcec1f62a1abb90a7c6d3a151e

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozatteljes_1502654806.pdf (Kér. kieg. szerk., 956 Kb, 2017-08-13 22:06:46)
f9d073ef9b156f5666385d1842fe35a7d28f969a8a374bd0330f4ff77834feee

emminyilatkozatricsilla_1493652290.pdf (Szerkesztés alatt, 695 Kb, 2017-05-01 17:24:50)
554488d394494c9025b2f5163ee48e4ad753407f0dd1d82a412edc556880c00a

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

cegkivonat1.o._1493652904.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2017-05-01 17:35:04) b307d096d891aba570517697af82641bf1249cae20f1238dfff53a5f862351b2

cegkivonat2.o._1493652904.pdf (Szerkesztés alatt, 503 Kb, 2017-05-01 17:35:04) 144b3ad23776016797b057d77f9669d5946141783723a7fae63a0d2ec8415a32

cegkivonat3.o._1493652904.pdf (Szerkesztés alatt, 525 Kb, 2017-05-01 17:35:04) c03304b138ca748ad662b5c6788b7fa0bda5f2ab420f59d3c6fa23989dfd2ec3

cegkivonat4.o._1493652913.pdf (Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2017-05-01 17:35:13)
9eab5b915ba93c43637baa004f87d9427050a5911ed8a98289e1349ba8e4b05c

(80 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493666920.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-05-01 21:28:40)
667026130a73b9784cebc664ac8a18751b6d346944404624e987b1aa07104d11

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

egervarnyilatkozat_1502655534.pdf (Kér. kieg. szerk., 226 Kb, 2017-08-13 22:18:54)
b159e2a51b0a36ec0cedb41307d09750faae6fd3be12458d2e4d7813c1afd07d

lakhegynyilatkozat_1502655535.pdf (Kér. kieg. szerk., 229 Kb, 2017-08-13 22:18:55)
1804c1741e05b5b74b1760b2bb05b4293b7bd1746bbce28903f4141631232001

nyilatkozatteskand_1502655535.tif (Kér. kieg. szerk., 78 Kb, 2017-08-13 22:18:55) 4e1c79a23446a8c46986cf60e2205cc8f90af11710742e3d8ecb5d4267024b2d

nyilatkozatzalalovo_1502655535.pdf (Kér. kieg. szerk., 35 Kb, 2017-08-13 22:18:55) 4b4846f25ef0191bcbcffd054a178eccc2ad24ba0e04abe67860ddb83386bd8d

nyilatkozatzalaszentgrot_1502655536.pdf (Kér. kieg. szerk., 437 Kb, 2017-08-13 22:18:56)
5f8c9074c3095de33b88ca8e0a0d0c6bc4bf957d9f0584e7bfa6fe2f0c408fe3

beszerzesefolyamatban_1493712073.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:01:13)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

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

1_ricsilla_sportszolgaltato_korlato_1493656589.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-05-01 18:36:29)
9922713f876f72cf5d6d2015465c754c465d58c4c8c7bcc03d4a94f64f715378
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2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.szamunyilatkozatricsilla_1493652319.pdf (Szerkesztés alatt, 986 Kb, 2017-05-01 17:25:19)
db86d609012ab39725755512b870b94f8e6e09dc563ffead1ba40259b6ba83e2

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1493653112.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2017-05-01 17:38:32) fb5162cc973d2c900aa8ce9bd9b73910b71edc50d99db26f33ca3a3747bdbda6

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

egervar_epitesugyinyilatkozat20170_1502654954.pdf (Kér. kieg. szerk., 73 Kb, 2017-08-13 22:09:14)
0b28cf8f4db873d6d716c2d6f31c2323704dc4e22967a4902aadcbb4ee84c36c

teskand_epitesugyinyilatkozat216_1502654955.pdf (Kér. kieg. szerk., 74 Kb, 2017-08-13 22:09:15)
9a05220015e8c602d8a64208482b478b6151ff6f78999b34663749bf5c56d333

teskand_epitesugyinyilatkozat48-2_1502654955.pdf (Kér. kieg. szerk., 72 Kb, 2017-08-13 22:09:15)
683607d03df2e2ee79e5763f865a5a9705c59875a4402943c42e8e8f40460263

zalalovo_epitesugyinyilatkozat2017_1502654956.pdf (Kér. kieg. szerk., 65 Kb, 2017-08-13 22:09:16)
f95587ca426fbcfba15431838dba7aa2b1add7cb7a7f60804632978c7ef29d0a

zalaszentgrot_epitesugyinyilatkoza_1502654956.pdf (Kér. kieg. szerk., 961 Kb, 2017-08-13 22:09:16)
313090599c5089fdfbbc7cd1558e0c883e0b614c1ceb8ba035e58cf60470dd2f

zrinyi_epitesugyinyilatkozat201708_1502654956.pdf (Kér. kieg. szerk., 73 Kb, 2017-08-13 22:09:16)
0b28cf8f4db873d6d716c2d6f31c2323704dc4e22967a4902aadcbb4ee84c36c

(1)zrinyi_epitesugyinyilatkozat201708_1502654956.pdf (Kér. kieg. szerk., 79 Kb, 2017-08-13 22:09:16)
35177f088d0412b4f10195ec6ce78548911a66f907245a1852f391e5c4481130

beszerzesefolyamatban_1493712034.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:00:34)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

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

vagyonkezeloihozzajarulaszrinyi_1493747120.pdf (Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2017-05-02 19:45:20)
febb58c20ea67689ee1bb06bdc33d31a4cdf4636dd04914da9e48f39caee2f2f

tulajdonosihozzajarulaszeg._1493747120.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 19:45:20)
2c9ba34f482eb5159c1edece4cda1e94de3428fa4e18dc8aa8aad213c2af6331

egyuttmukodes-heviz_1493653095.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 17:38:15)
0515173c456ffd9a377c2e70fcc12be559e2a8b09e6914c47c1d6795a58abe43

egyuttmukodes-zalalovo_1493653096.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 17:38:16)
f04851cfbc081f32673f8ca19a94333d1af83cefb39ce74e9dd330d45537cce7

egyuttmukodes-egervar_1493653096.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 17:38:16)
2eaf811db1c37261cbcba8eb301e6a823c4c296655052e1f5f4bc949bde6e14f

egyuttmukodes-teskand_1493653096.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 17:38:16)
a5c7749fd9e1d77ad12f819ef7451acb38db73950a5bc225e40b7041e6bbae44

egyuttmukodes-zalaszentgrot_1493653097.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 17:38:17)
cd7b371d7f3b1b360dab0c4839c6680a2cd8b8b34a6b510001c677a64c6043b7

egyuttmukodes-zrinyi_1493653097.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 17:38:17)
ab2f95f5966c8cf9d86da4d24e99e355a12c54615d77d159110ef7f32c484be9

tulajdonosihozzajarulas-egervar_1493653097.pdf (Szerkesztés alatt, 564 Kb, 2017-05-01 17:38:17)
c0a88eebeedaaea1eab913937c7167fe7c66bbcc05aa31ac4756d22ab26ec429

tulajdonosihozzajarulas-teskand_1493653097.pdf (Szerkesztés alatt, 487 Kb, 2017-05-01 17:38:17)
c9a7b34aafe1d248c9cc1eb9a27420eaf5b32d96f62aa0e4696b9f814b9ec6ae

tulajdonosihozzajarulas-zalalovo_1493653097.pdf (Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2017-05-01 17:38:17)
b381b8781eac936521f983410d19218eb53e96051d454db335558202887c8264

tulajdonosihozzajarulas-zalaszen_1493653098.pdf (Szerkesztés alatt, 1022 Kb, 2017-05-01 17:38:18)
35ed5b885b64f9f8c296d91a5b658a7e6c13287eb460a057a73ae030cbcca005

vagyonkezeloihozzajarulastankerul_1493747120.pdf (Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2017-05-02 19:45:20)
550b2ef52a9cb614dd1e134792851893a7a4c91a6884ca9ccecdc88d56218f4a

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

zszentgrot749._tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
0912e42a905cf30b77f683a5c036b2f0dc6e4a6276436cc70631a341ffe84b60

zszentgrot247._tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
a6a8acf6ab45821bdeb5dcf45a1443212711ed719b1cf59d57a2fbf92c45c6a1

zszentgrot223_tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
776f1568067a3aff8a25663270682f6065ed1e37bdd8fe3ca4fa3c70ee88f8b8

zeg.3922_tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
d7f380940119f702d8871be3aeca164e4e25cd654de9b40590877062b8fb2878

zalalovo459._tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
0a589368a2fadff06ff3f7b1d78cf3026d886d8bedf556017269d6150e598735

teskand48.2._tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
15bf63b99e000cb0888918b815c4da5801a4897bde2687cf97490ec66b484f94

teskand216_tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
4fa30718882d1783c065620077499f80b1dbae079eaffb4db3b4e9f975ed10e1

egervar_tulajdoni_lap_1502654936.pdf (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
a2e323b34ffa7410ded622314bc8f3e26602b82290a93a3de636973efe151025
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zeg.3922._tulajdoni_lap_e-hiteles_1502654936.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
ec40d6c76a905cabe978b4ae1ed955748febf34a043106ed3052a26b13289da5

zalalovo459._tulajdoni_lap_e-hitel_1502654936.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
361d5cb6e96bd4855f8df63ae92cd049615d001afbdb7a8158709f9db8b8fafa

z.szentgrot223._tulajdoni_lap_e-hi_1502654936.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
d37664bf8d68af1ee9e01e2be584f88bb1133f97433ac4617fbf0ae33332addd

z.szentgrot749._tulajdoni_lap_e-h_1502654936.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
5dcd88f61bca88cf1b81c5f03502b2b83484c044df523b5034d5224c465ccbc8

z.szentgrot247._tulajdoni_lap_e-h_1502654936.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-08-13 22:08:56)
1dd7910b7dc3838ab07e5fee3f065af90d92fc75703b6331e1b526055ffa2cf5

teskand48.2._tulajdoni_lap_e-hitel_1502654937.es3 (Kér. kieg. szerk., 22 Kb, 2017-08-13 22:08:57)
6d07c206345443ec89615e32b3a7ae674fa5415be8c4b722e79a2f7df92be1d2

teskand216._tulajdoni_lap_e-hitele_1502654937.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-08-13 22:08:57)
220466a8ddba5717a3f0c6767199a439b3139c7978ef21e887acc05886f34133

egervar_tulajdoni_lap_e-hiteles_1502654937.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-08-13 22:08:57)
74b35164dc583560b76e8cd5d582a6aeea4b7b77c5bab781126d18c1df877ddd

beszerzesefolyamatban_1493712027.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:00:27)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

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

nemrelevans_1493652967.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2017-05-01 17:36:07) fb5162cc973d2c900aa8ce9bd9b73910b71edc50d99db26f33ca3a3747bdbda6

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

zrinyi_5.koltsegkalkulaciozrinyi_1502655841.xlsx (Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2017-08-13 22:24:01)
47213904dd12a410ab4b2ca2b0c5fc8f2dc8fbb5b87d5e410c9a3531cf944882

zrinyi_6.kisepuletfelujitasalead_1502655841.xls (Kér. kieg. szerk., 128 Kb, 2017-08-13 22:24:01)
e24df914c17a3dc0cfa01b26a952a59e8c9d247a5dc533ed4ee52e6a0cea114b

beszerzesefolyamatban_1493712041.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:00:41)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

egervar_1.megallapodasmellekletekk_1502655355.pdf (Kér. kieg. szerk., 888 Kb, 2017-08-13 22:15:55)
4fd5fc3e3f65f48a18995df17f7c83c79f594f822864c0bcc8c5531976c0b64c

teskand_1.megalapodasmellekletekke_1502655356.pdf (Kér. kieg. szerk., 929 Kb, 2017-08-13 22:15:56)
77b7bc523807c0f254e416ad9eccab41a7e38c0a432f35119aac802c44a15172

zalalovo_1.megallapodasmellekletek_1502655356.pdf (Kér. kieg. szerk., 646 Kb, 2017-08-13 22:15:56)
6e41b7cc53a154cc9124a08eb5295ec642d3385309978fab5cad059cdd376a94

zalaszentgrot_1.megallapodasmellek_1502655356.pdf (Kér. kieg. szerk., 843 Kb, 2017-08-13 22:15:56)
96657f40893bec767b576dce174774cf791e644dec57d950f51da1b5bd70b1db

zrinyi_1.1.megallapodasmellekletek_1502655356.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-08-13 22:15:56)
d53b58ed7265145676189909f62f952f6ed5e0f13fef84ff824fd383ff360d44

zrinyi_1.megallapodasmellekletekke_1502655357.pdf (Kér. kieg. szerk., 888 Kb, 2017-08-13 22:15:57)
4fd5fc3e3f65f48a18995df17f7c83c79f594f822864c0bcc8c5531976c0b64c

zrinyi_eszkozlista_1502655869.pdf (Kér. kieg. szerk., 518 Kb, 2017-08-13 22:24:29) c54e1de0eb2f2381641fef3459becd79bff004c09a72ceb9314642da165e1555

zrinyi_muszakitartalom_1502655870.pdf (Kér. kieg. szerk., 5 Mb, 2017-08-13 22:24:30)
0f72a78eeb1a5032908830b66cd3c9721b697370619d10d8363c78d363a7d303

beszerzesefolyamatban_1493712046.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-05-02 10:00:46)
0222b737744bb88c0d6c24ab2f848f9feea21e15f82fea3a693c0f5292f23b56
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