
Iktatószám: ki/JH01-62159/2022/MLSZ DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB
Ügyiratszám: be/SFP-62159/2022/MLSZ Debrecen
Ügyintéző: Sipos István Zoltán Dóczy József utca 9
E-mail: Sipos.Istvan.Zoltan@mlsz.hu 4032
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011
(VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB kérelmező (székhelye: 4032 Debrecen Dóczy József
utca 9. , adószáma: 19124928-1-09, képviselője: Lenténé Dr. Puskás Andrea) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai
tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a
sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

132 984 872 Ft 2 741 956 Ft 1 370 978 Ft 137 097 806 Ft 0 Ft 135 726 828 Ft

Összesen: 132 984 872 Ft 2 741 956 Ft 1 370 978 Ft 137 097 806 Ft 0 Ft 135 726 828 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg Megvalósítás módja

élőfüves nagypálya építés Pályaépítés 84 172 193 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

pályavilágítás építése/felújítása/bővítése nagy fű Pálya világítás 43 848 387 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

kispadok építése/felújítása/cseréje (beépített) Pálya-infrastr. bőv. 2 814 948 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

eredményjelző építése/felújítása/cseréje (beépített) Pálya-infrastr. bőv. 1 492 577 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

labdafogóháló tartószerkezettel építése/felújítása (beépített) Pálya-infrastr. bőv. 2 932 784 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

járdaépítés/felújítás/bővítés Környezetrendezés 1 836 918 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 137 097 807 Ft

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját,
annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. §-ának (1) bekezdése alapján nincs helye. A
Kérelmező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti határozatom
bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéktől a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a
Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján
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tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson
kívül határoz. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági
eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2022.02.28. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2022.03.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2022/2023-as támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 100%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 10 382 578 Ft támogatási összeggel 137 097 806 Ft
összegre csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (4) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és a 2. § alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett
döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1)
és (2) bekezdésén, 77. § (1) és (2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés fa) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja
határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
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Budapest, 2022.10.27.

 dr. Vági Márton
Főtitkár

A határozatot kapják:
1. DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB
2. Irattár
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A kérelmező adatai

Ügyiratszám  be/SFPHP01-62159/2022/MLSZ

A kérelmező szervezet teljes neve  DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve  DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI C

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Covid  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  841

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya  Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Tehetségközpont

Adószám  19124928-1-09

Bankszámlaszám  11625009-07952700-25000009

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4032  Város  Debrecen

Közterület neve  Dóczy József  Közterület jellege  utca

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4032  Város  Debrecen

Közterület neve  Dóczy József  Közterület jellege  utca

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 533 80 00  Fax  

Honlap  www.deac.hu  E-mail cím  deac@unideb.hu

A képviselő adatai. Frissítés

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Lenténé Dr. Puskás Andrea

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

be/SFPHP01-62159/2022/MLSZ
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A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 338 21 28  E-mail cím  deac@unideb.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Lóczi Lászlóné +36 30 533 80 00 deackft@unideb.hu

2022/23 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

DEAC füves pálya Nagy f.p. 4032
Debrecen
Dóczy J. u.
9

22246/1 Bérelt 10 4 150 Ft 10 Nem

DEAC műfüves pálya Nagy mf.p 4032
Debrecen
Dóczy J. u.
9

22246/1 Bérelt 60 4 150 Ft 10 Nem

DE Böszörményi úti műfüves
pálya

Kicsi mf.p. 4032
Debrecen
Böszörményi út
138

19549 Bérelt 30 4 150 Ft 10 Nem

DE Böszörményi úti pálya Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi út
138

19549 Bérelt 30 4 150 Ft 10 Nem

Kecskeméti János
Tornacsarnok

Edzőcs. 4032
Debrecen
Böszörményi út
138

19549 Bérelt 20 4 150 Ft 10 Nem

DESOK Csarnok Edzőcs. 4032
Debrecen
Egyetem tér
1

22246/1 Bérelt 20 4 150 Ft 10 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2020 2021 2022

Önkormányzati támogatás 20 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 302 MFt 50 MFt 50 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 11 MFt 7 MFt 12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 557 MFt 340 MFt 350 MFt

Egyéb támogatás 81 MFt 354 MFt 382 MFt

Összesen 971 MFt 751 MFt 794 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2020 2021 2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 262 MFt 275 MFt 280 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 26 MFt 36 MFt 40 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 125 MFt 190 MFt 125 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 556 MFt 248 MFt 347 MFt

Összesen 970 MFt 750 MFt 793 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

137 097 806 Ft 2 741 956 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Debreceni Egyetem Atlétikai Club sporttevékenysége zömében az egyetemi hallgatók sportolása és versenyeztetésére irányul. Ezen célkitűzésein túlmenően válalta a labdarúgó szakosztály
nevezését a megyei bajnokságok mellett az NB II-es és az NB III-as kiírásokban is, aminek köszönhetően jelentős utánpótlásbázist teremtett az egyetemi intézményrendszer keretein belül,
támogatva ezzel a szakszövetség hosszútávú stratégiáját a sportág fejlesztésére. Az egyetem tulajdonában lévő létesítményeket a klub nagyon kedvező feltételekkek használhatja, az egyetem
jelentős támogatást nyújt az edzések és versenyeztetések biztosítására. A szakosztály működéséhez a következő egyetemi létesítmények állnak rendelkezésre: -Egyetem téri Sporttelep műfüves
pályája, Egyetem téri Campus füves pályája, - Böszörményi úti Campus műfüves kispályái, Böszörményi útii Campus füves pályája, - Kecskeméti János Sport és Rendezvénycsarnok, - Debreceni
Egyetem Sporttudományi Oktatóközont Tornacsarnoka, Strandlabdarúgó pálya. A TAO pályázatok segítségével a tulajdonos, Debreceni Egyeem sportlétesítményeiben jelentős beruházások
folytak, amik nagymértékben hozzájárultak a sportolás feltételeinek javításában. A 2016/17-es szezontól egyesületünk látja el a régió női Kiemelt képzési központjainak a feladatait is, ahol nagyon
fontos feladatunk a környező egyesületekben sportoló lányok minél magasabb szintű képzése is. A következő évtől a strandlabdarúgásban is kiemelt feladatokat kívánunk ellátni a régióban, így
megvalósítva a négy évszakos versenyeztetését a játékosainknak. 

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

A DEAC tehetségközpont csapatai mellett további öt csapatot versenyeztet sportszervezetünk. A Magyar Labdarúgó Szövetség Tehtségközpontokra előírt edzésszám és az ehhez szükséges
pályaméretet nem tudjuk megoldani a jelenleg rendekezésünkre álló pályafelületeinken, ezért szeretnénk egy új pályát létesíteni, amely minden előírásnak megfelel és minden csapatunk
használhatja az előírásokat tejesítve az edzésekre és a mérkőzésekre, utánpótlás tornákra. Szakosztályunk foglalkozásai a Debreceni Egyetem két Campusán zajlanak, a nagy korosztályok (u15
és az idősebbek) az Egyetem téri Campus füves és műfüves pályáin, a kis korosztályok (u14-es korosztálynál fiatalabbak) pedig a Böszörményi úti Campuson lévő létesítményeket használják. A
Böszörményi úti Campuson jelenleg rendelkezésre álló létesítmények (füves nagypálya és 2 db műfüves kispálya) mellett létesítendő nagy füves pálya tökéletes tehetőséget teremtene a
Tehetségközpontban szereplő csapataink edzéseihez és a bajnoki mérkőzéseinek lejátszására, ahol az MLSZ Tehetségközpont előírásainak minden szempontból megfelelő tornákat is tudnánk
szervezni. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt ütemezése 2022. július 1-től 2023. június 30-ig tart. 

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

Felnőtt csapatainknál ösztöndíjak odaítélésével próbáljuk megbecsülni azokat, akik az egyesületünk keretein belül kívánják képviselni intézményünket és egyesületünket. A regionális napilap
hétről-hétre, rendszeresen tudósít felnőtt csapataink eredményeiről, ezzel egy hosszan tartó sportolói életút programot alakítunk ki, vonzóvá téve egyetemünket és egyesületónket. Szeretnénk
elérni, hogy minden korosztály csapatai méltóképp képviseljék városunk felsőoktatási intézményét, és öregbítsék a több, mint száz éve alapított Debreceni Egyetemi Atlétikai Club hírnevét.
Utánpótlásunk az utóbbi sportfejlesztési programjaink során egyre nagyobb létszámmal indíthatóak, a nagypályás bajnokságban korosztályos csapataink elmúlt éves sikerei alapján az NB II-es és
az NB III-as bajnokságban indítottuk, ahol a középmezőnyben szerepelnek. Futsalban országos bajnokságban az elmúlt években több csapatunk is az országos döntőbe került. Ez is bizonyítja,
hogy az edzések színvonala egyre magasabb, fiatal edzőink egyre több tapasztalatot szereznek, ami az eredményekben is megmutatkozik. A szezonban nagy kihívást jelent az előző évben
létrehozott kiemelt női utánpótlás képzési központ megalakítása melyben 4 korosztályban fogunk labdarúgó nagypályás női UP csapatot versenyeztetni. A játékostoborzás folyamatosan zajlik,
fontos feladatunk a régió képzési feltételeinek javítása és a kislányok toborzása is. A következő évtől a strandlabdarúgásban is kiemelt feladatokat kívánunk ellátni a régióban, így megvalósítva a
négy évszakos versenyeztetését a játékosainknak. 

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

A DEAC labdarúgó szakosztálya az elmúlt 20 évet a megyei I. osztályában töltötte. Ebben az időszakban csak felnőtt csapatot nevezett, hat éve indult el először egy ifjúsági csapat. A 2017/18-as
szezonban megnyerte a felnőtt együttes a megyei I. osztályt, melyet követően az NB III-ban kezdte meg a szereplést. A szezon közben érezhető volt, hogy a csapat képes megszerezni a feljutást
érő helyezést, így már év közben elkezdődtek a munkálatok az utánpótlás csapatok felépítésére vonatkozóan. Az edzői stábot nagymultú labdarúgókkal, akik edzői pályafutásukat itt kezdték és a
DEAC-hoz évek óta kötődő edzőkkel töltöttük fel. Köztudomású, hogy a DVSC és az Egyetem szoros kapcsolatot ápol, ennek is köszönhető, hogy egy szakmai megállapodás köttetett a DVSC, a
Debreceni Sportiskola és a DEAC labdarúgó szakosztályai között, amelynek keretén belül az egyesületek szakmai munkában is segítik egymást és lehetővé teszik a játékosok szabad áramlását a
csapatok között. Nyilvánvaló és természetes, hogy a város legtehetségesebb játékosai a DVSC utánpótlás csapataiban futballoznak, a mi feladatunk elsősorban egy tömegbázis biztosítása,
amelyre nagy szüksége van a városbak és a magyar labdarúgásnak is, valamint egy kiváló lehetőség azoknak a játékosoknak, akik a tanulást és a labdarúgást párhuzamosan szeretnék végezni.
Célunkat, amely egy jól működő amatőr labdarúgó szakosztály felépítése volt, az elmúlt években sikerült elérnünk, az u7-es korosztálytól az u19-es csapatokig minden korosztályban indítottunk
csapatot, s jelenleg két felnőtt csapatunk is szerepel az NB III-as illetve a megyei II. osztályban, ezen csapatok játékosainak nagy része az egyete egykori, illetve jelenlegi hallgatói. Természetesen
a nálunk futballozó játékosoknak szeretnénk a korosztályuknak megfelelő szakmai képzést biztosítani, ehhez az egyesület minden feltételt biztosít. Az edzéseink két helyszínen folynak az
Egyetem sportlétesítményeiben és a fiatalabb korosztályoknak a téli időszakban tornaterem és sportcsarnok is rendelkezésükre áll, ahol futsal edzők irányítják a felkészülést a megyei és NB-s
bajnokságokra. A jövőben a nyári időszakban a négy évszakos versenyeztetés jegyében egy szabvány strandlabdarúgó pályán is zajlani fognak az edzések és indítunk csapatokat a regionális és
országos strandfoci bajnokságokban is. A foglalkozások jó minőségű pályákon, megfelelő technaikai feltételekkel jól felkészült edzők vezetésével zajlanak.
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályaépítés élőfüves nagypálya építés 2022-07-01 2022-11-30 2023-03-15 81 647 027
Ft

Pálya világítás pályavilágítás
építése/felújítása/bővítése nagy fű

2022-07-01 2022-11-30 2023-03-15 42 532 935
Ft

Pálya-infrastr. bőv. kispadok építése/felújítása/cseréje
(beépített)

2022-07-01 2022-11-30 2023-03-15 2 730 500 Ft

Pálya-infrastr. bőv. eredményjelző
építése/felújítása/cseréje
(beépített)

2022-07-01 2022-11-30 2023-03-15 1 447 800 Ft

Pálya-infrastr. bőv. labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

2022-07-01 2022-11-30 2023-03-15 2 844 800 Ft

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés 2022-07-01 2022-11-30 2023-03-15 1 781 810 Ft

132 984 872
Ft

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

élőfüves nagypálya építés Új A DEAC tehetségközpont csapatai mellett további öt csapatot versenyeztet sportszervezetünk. A Magyar
Labdarúgó Szövetség Tehtségközpontokra előírt edzésszám és az ehhez szükséges pályaméretet nem tudjuk
megoldani a jelenleg rendekezésünkre álló pályafelületeinken, ezért szeretnénk egy új pályát létesíteni, amely
minden előírásnak megfelel és minden csapatunk használhatja az előírásokat tejesítve az edzésekre és a
mérkőzésekre, utánpótlás tornákra.

pályavilágítás
építése/felújítása/bővítése nagy fű

Új Az őszi és téli időszakban a késő délután kezdődő edzések megtartásához, illetve a bajnoki mérkőzések
megrendezéséhez szükséges.

kispadok építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Új A bajnoki mérkőzések előírása alapján szeretnénk telepíteni kispadokat.

eredményjelző
építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Új A bajnoki és felkészülési mérkőzések megrendezéséhez szeretnénk telepíteni.

labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Új Az edzések, a bajnoki és felkészülési mérkőzések megrendezéséhez szeretnénk telepíteni.

járdaépítés/felújítás/bővítés Új A létesítmény megközelíthetősége érdekében

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pályaépítés élőfüves nagypálya építés Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi
út
138

19548/2 Pályaméret 111x72 Egyéb

Pálya világítás pályavilágítás építése/felújítása/bővítése
nagy fű

Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi
út
138

19548/2 Nem
releváns

1 Egyéb

Pálya-infrastr. bőv. kispadok építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi
út
138

19548/2 Nem
releváns

2 Egyéb

Pálya-infrastr. bőv. eredményjelző építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi
út
138

19548/2 Nem
releváns

1 Egyéb

Pálya-infrastr. bőv. labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi
út
138

19548/2 Nem
releváns

1 Egyéb

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi
út
138

19548/2 Nem
releváns

1 Egyéb
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Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2022/23 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

U7 füves pálya negyedpálya 3 12

U8 füves pálya negyedpálya 4,5 12

U9 füves pálya félpálya 4,5 14

U10 füves pálya félpálya 4,5 14

U11 füves pálya félpálya 6 14

U12 füves pálya félpálya 6 16

U13 füves pálya félpálya 6 16

U14 füves pálya félpálya 6 16

U15 füves pálya félpálya 6 18

U16 füves pálya félpálya 6 18

U17 füves pálya félpálya 6 18

U19 füves pálya félpálya 6 18

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

Igen

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 132 984 872 Ft 1 370 978 Ft 2 741 956 Ft 137 097 806 Ft 0 Ft 135 726 828 Ft 137 097 806 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás     Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 2 741 956 Ft 2 741 956 Ft 1 370 978 Ft 4 112 934 Ft

Összesen 2 741 956 Ft  4 112 934 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A kivitelezéssel összefüggő műszaki ellenőrzési feladatok ellátása, a beruházással kapcsolatos pályázati és adminisztrációs tevékenység, könyvvizsgálati
szolgáltatás.

be/SFPHP01-62159/2022/MLSZ

2022-10-28 10:50 20 / 31



Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, 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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot

jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Debrecen, 2022. 10. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Lenténé Dr. Puskás Andrea (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeget, ezen belül a

labdarúgás sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind
pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül;

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló
kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. a 80.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

5. 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;

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

7. 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 kötelezettséget állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;

8. 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 nem tett eleget;

9. tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet, és kijelentem, hogy
ismerem a közvetítő igénybevételének jogszabályban meghatározott következményeit;

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

11. 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;

12. 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;

13. 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;

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

15. 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;

16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt
adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. §
40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

18. 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;

19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
1. 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, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem;

2. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig a
tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem;

3. 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 ingyenesen vagy kedvezményes áron
biztosítom;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

20. 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 a bizonylatokat megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

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

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

23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Labdarúgó Szövetség jogosult, a sportszervezet az elszámolási
kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget;

24. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében az egyesület honlapján a
közzétételi kötelezettségnek eleget teszek;

Kelt: Debrecen, 2022. 10. 28.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Lenténé Dr. Puskás Andrea, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.] 

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☐ egyéb forrás: ..........

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4

☐ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll hivatásos

sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos

sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a

támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan

feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy

a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott

kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos összeszámítás

feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

☐ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☑ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

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

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó használata
nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték
fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági
tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 
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[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása
marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi jelentőségűnek
tekinteni.

az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. § 40a.

pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek

vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,

a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és

amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Debrecen, 2022. 10. 28.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa

jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek

kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással

munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi

használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!

11Lásd 8. lábjegyzet!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 16:13:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 16:13:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 16:16:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 21:14:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 20:54:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 20:18:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 20:45:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 20:48:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-10-27 15:13:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 20:16:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 20:15:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 21:07:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 20:39:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 21:55:10

Mellékletek

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

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

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

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

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási
szándéknyilatkozatok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 22:02:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-10-26 15:46:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 19:56:40

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Kelt: Debrecen, 2022. 10. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

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

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 132 984 872 Ft 1 370 978 Ft 2 741 956 Ft 137 097 806 Ft 0 Ft 135 726 828 Ft 137 097 806 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

132 984 872 Ft 1 370 978 Ft 2 741 956 Ft 137 097 806 Ft 0 Ft 135 726 828 Ft 137 097 806 Ft

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összesen 132 984 872 Ft 1 370 978 Ft 2 741 956 Ft 137 097 806 Ft 0 Ft 135 726 828 Ft 137 097 806 Ft

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

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 darab)

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

deac-alairasicimpeldany-lentenedr.puskasandrea21_1645989590_1646061194.pdf (Szerkesztés alatt, 730 Kb, 2022-02-28 16:13:14)
4a24e6ee4444ec0270c1274ec4f18862bfbe214d5cb0aade21d88a16adb98265

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

finanszirozasiutemezesitervdeac_1646078864.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2022-02-28 21:07:44) 036539f5ea25eb0b3af02c0e8827aeeeb81d3d0aba54681d5bc964ab7f82b8ae

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

deacboszormenyiutipalyaedzesbeosztas_1646077156.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2022-02-28 20:39:16) 39d7275354246ead4417706b9333d63999ce0112b5f68b3daee3858dee2ae9fe

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozatdeac_ing_1646078055.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2022-02-28 20:54:15) ae8176cc6b536656101e158669f6f1d281e8b8a7a175919688bd78c0f58548d8

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

60779199159i1_1645806041_1646061227.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2022-02-28 16:13:47) 0c2fa23951f4167a07d8023ce6bc49e1de080282d69c95fbc7d3aa2cfbd40bce

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

deboszormenyifuvespalyahelyszinrajz_1646074600.pdf (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2022-02-28 19:56:40) 1d61b449bfe55410adbb66fb1f9ae751ebb9c644857f3f0abf7dc929f39f354b

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1646079264.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2022-02-28 21:14:24) 8c73a32019a36ec1cb6c3121687ee4e5cb8d10b75d722e74dad2dc0aa7a6155a

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

19124928_82968754132_16457906132_1646061408.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2022-02-28 16:16:48) bedbcf89898bcc0868ab973dbcc4ad9f17bf4a076889d6581aab99e3adf43c21

19124928_82968754132_16457906131_1646061105.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2022-02-28 16:11:45) bedbcf89898bcc0868ab973dbcc4ad9f17bf4a076889d6581aab99e3adf43c21

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

nemrelevans_1646075894.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2022-02-28 20:18:14) 4e63e26ab9d99269d429ae840916d00bc44a3c0b3ab121a77f793893cf662b22

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1646075740.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2022-02-28 20:15:40) 4e63e26ab9d99269d429ae840916d00bc44a3c0b3ab121a77f793893cf662b22

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

nemrelevans_1646075766.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2022-02-28 20:16:06) 4e63e26ab9d99269d429ae840916d00bc44a3c0b3ab121a77f793893cf662b22

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

dedeacberletiszerzodes2021-2022_1646077684.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2022-02-28 20:48:04) 4205c60df4749444a6cae023b8b4f19964d6288f8efb2faa799e75da27e2ed56

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

tulajdonilapboszormenyiutilabdarugopalya_1666876391.pdf (Hiánypótlás, 20 Kb, 2022-10-27 15:13:11) ec64dd627e1c12b6172bb389268c617894b3d10a2103923b618f5c5c8cb89361

tullap06062022101819105800-60151143545-151143552-672f756c30464645724f44706_1666167101.pdf (Hiánypótlás melléklet, 20 Kb, 2022-10-19 10:11:41)
ec64dd627e1c12b6172bb389268c617894b3d10a2103923b618f5c5c8cb89361

temp_0309_20438_637816746399683673_1646074350.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2022-02-28 19:52:30) c6c544cab16c04da96e4de94f22695bc47653ab5bb5ba46d23fcba102bc7552a

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

deacelofuvesnagypalyaepitesarajanlat_1646076452.xls (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2022-02-28 20:27:32) 8c7f0d7ff9430a5d2430b31654f330c5a2a6e943506b31d8d77d68b3fc3400f7

arajanlatelofuvespalyalelatovalvilagitassal_1646081710.pdf (Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2022-02-28 21:55:10) 9c5a0a4d74690dc1ed1eb0843322863ca38fc2c1179b6efa97139cfd58138483

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

deacelofuvesnagypalyamuszakileiras_1646076327.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2022-02-28 20:25:27) b5270406b9791ce6f8571d3271ae180a1f3d530608b4242042ce1d6ecdd8983f

deacarajanlateredmenyjelzotelepitesere_1646082098.pdf (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2022-02-28 22:01:38) 05614eb2629c028a79ad70d9f511c383237c49cc06fba472a16a4d2c95409bac

deacarajanlatjardaepitesere_1646082104.pdf (Szerkesztés alatt, 343 Kb, 2022-02-28 22:01:44) 3a1138a5b3b6c9e3db7fd577f40f848096e9af5d4b2ff07e14ed12c60402497a

deacarajanlatkispadtelepitesere1_1646082109.pdf (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2022-02-28 22:01:49) cd6b2ec377fe6623020ff25dbc19cc7c06ee739b38214d4f48bcbf1144181867

deacarajanlatlelatotelepitesere_1646082118.pdf (Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2022-02-28 22:01:58) 9d860e8122b20a142f7027fd06bbe250e0a6b9900867de04f51b2c69b3e12efb

deacarajanlatlabdafogohaloepitesere_1646082132.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2022-02-28 22:02:12) 8b12baa7dd62a85e43f9f8aa57bef1a955110df1d1151641b8650808afcaa397

deacarajanlatpalyaepitesreteljes_1646082143.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-28 22:02:23) 5665bbc31b75befb350a088ea803e1274b020f8686268a7178e18050c0fed6d4

100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási szándéknyilatkozatok

tamogatoiszandeknyilatkozathunepzrt.deac_1646077546.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2022-02-28 20:45:46) 454ca7b3e3c4ad76e2b898d01251c400cf9b1b60eddb784c3d05388a99b0fec2

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

4_3_tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_sportszervezet_nem_sajat_tulkiegeszitett_1646075351.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2022-02-28 20:09:11)
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