
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Baja

A kérelmező szervezet rövidített neve  LUA-Baja

Gazdálkodási formakód  569  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3963

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18354861-1-03

Bankszámlaszám  10918001-00000052-15880007

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6500  Helység  Baja

Út / utca  Kocsis Pál  Házszám  1/d

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6500  Helység  Baja

Út / utca  Kocsis Pál  Házszám  1/d

Telefon  +36 30 300 09 34  Fax  0

Honlap  www.labdarugasupalapitvanybaja.hu E-mail cím  nagy.gyorgy.ovb@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Nagy György Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Kuratórium Elnöke

Mobiltelefonszám  +36 30 300 09 34  E-mail cím  nagy.gyorgy.ovb@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Goretich Krisztián +36 30 270 63 57 gorofoci@sugolan.hu
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Bajaszentistváni Labdarúgó S.K. 6500
Baja
Gábor Áron u.
5

Utánpótlásnevelés irányítása, biztosítása, szervezése,versenyeztetése,felépítése.

Bácsbokodi Sportkör 6453
Bácsbokod
Gr.Széchenyi
István u.
80

Utánpótlásnevelés irányítása, biztosítása, szervezése,versenyeztetése,felépítése.

Dunagyöngye S.K. Szeremle 6512
Szeremle
Mező u.
3

Utánpótlásnevelés irányítása,biztosítása,szervezése,versenyeztetése,felépítése.

Bácska Sport Egyesület Vaskút 6521
Vaskút
Aradi u.
35

Utánpótlásnevelés irányítása,biztosítása,szervezése,versenyeztetése,felépítése.

Széchényi István D.S.E. 6512
Szeremle
Dózsa György
u.
58

Iskolai Bozsik Program támogatása,labdarúgás népszerűsítése,tömegesítés,tehetséges gyerekek
LUA-Baja egyesületbe való írányítása.

Vaskúti Diáksport Egyesület 6521
Vaskút
Petőfi Sándor
u.
118

Iskolai Bozsik Program támogatása,labdarúgás népszerűsítése,tömegesítés,tehetséges gyerekek
a LUA-Baja egyesületbe való írányítása.

Bácskai ÁMK Általános Iskolája Móra
Ferenc Tagintézménye

6453
Bácsbokod
Hősök tere,
3

Iskolai Bozsik Progra támogatása,labdarúgás népszerüsítése,tömegesítés,tehetséges gyerekek a
LUA-Baja egyesületbe való írányítása.

Szentistváni D.S.E. 6500
Baja
Dózsa György
út
131-133.

Iskolai Bozsik Program támogatása,labdarúgás népszerüsítése,tömegesítés,tehetséges gyerekek
a LUA-Baja egyesületbe való írányítása.

Vaskúti Német Ált.Isk. Becsei Töttös
Tag.Int.

6528
Bátmonostor
Petőfi Sándor
u.
2,

Iskolai Bozsik Program támogatása,labdarúgás népszerüsítése,tömegesítés,tehetséges gyerekek
a LUA-Baja egyesületbe való írányítása.

Gyaxi D.S.E. 6500
Baja
Bezerédj u.
15

Iskolai Bozsik Program támogatása,labdarúgás népszerűsítése,tömegesítés,tehetséges gyerekek
a LUA-Baja egyesületbe való írányítása.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 1 MFt 1,5 MFt 4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 1 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 25 MFt 34 MFt 45 MFt

Egyéb támogatás 1,5 MFt 4 MFt 5 MFt

Összesen 27,5 MFt 40,5 MFt 56 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3 MFt 10 MFt 17 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,5 MFt 1,5 MFt 3,5 MFt

Anyagköltség 0,1 MFt 0,5 MFt 1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,5 MFt 2 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,2 MFt 0,5 MFt 1,5 MFt

Összesen 4,3 MFt 14,5 MFt 27,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 19 MFt 27 MFt 40 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 2 MFt 3,5 MFt

be/SFP-08122/2015/MLSZ

2015-07-28 14:39 3 / 33



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 964 824 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 363 305 Ft 68 368 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 27 122 603 Ft 500 000 Ft

Általános képzés 563 819 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány 1998-as megalapítása óta folyamatosan támogatja Baja város és környéke labdarúgó utánpótlását. Az alapítvány céljai az
alapító okiratban következőképpen vannak megfogalmazva, amelyek megegyeznek az MLSZ törekvéseivel és stratégiájával:Baja város és vonzáskörzetébe tartozó
települések tehetséges utánpótláskorú labdarúgóinak támogatása,ezzel a labdarúgó utánpótlás biztosításának elősegítése, labdarúgás népszerűsítése, gyerekek és
fiatalkorúak körében. Korszerű edzésmódszerek,programok meghonosítása,kialakítása.Tehetséges fiatalok támogatása, sporteszközök,felszerelési tárgyak
biztosítása tehetséges fiatalok,illetőleg az őket foglalkoztató sportegyesületek részére. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány összekötő kapocsként működik a
vidéki sportegyesületek és iskolák,és az NB II-es utánpótlással rendelkező Bajai LSE között. Korábbi TAO pályázatoknak ,és a több éve folyó egymásra épülő
áldozatos munkának köszönhetően,a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Baja város és környéke egyik vezető utánpótlás nevelő egyesülete lett. A gyerekek az
eszközöknek,sportfelszereléseknek köszönhetően 21. századi körülmények,és feltételek mellett ismerkedhetnek a focival. A 2014/15 szezontól a LUA-Baja
csapatainál több mint 300 gyerek kergeti a labdát rendszeresen a napi egyesületi edzések keretein belül,és az általános iskolákkal közösen bevezetett iskolai
labdarúgó edzéseken.Így a leigazolt gyerekek U7,U9,U11,U13-as korosztályokban az egyesületi és iskolai Bozsik Programban,valamint a Diákolimpiákon
rendszeresen versenylehetőséghez jutnak. Az ügyesebb tehetségesebb gyerekek a folyamatos fejlődés,és a több játéklehetőség miatt a Bács-Kiskun megyei U14-es
bajnokságban is játszanak. A gyerekek az óvodai foci programunknak köszönhetően már 5-6 éves kortól ismerkedhetnek a labdarúgás alapjaival.Így
Bátmonostoron,Vaskúton,Bácsbokodon,Szeremlén,Bajaszentistvánon és Baján is ugyanaz az MLSZ által elvárt tudatos szakmai munka folyik. Minden vidéki
településen a LUA-Baja U7,U9,U11,13,és U14-es korosztályainál folyik a napi munka. Az alapítvány idősebb labdarúgói a Bács-Kiskun megyei U17,és U21-es
bajnokságokban versenyeznek, amit jövőre U16,és U19-es korosztályok váltanak fel.A 2014/15-ös évhez hasonlóan ismét benevezzük a tehetséges U11,és U13-as
gyerekeket az MLSZ által szervezett téli futsal bajnokságokba,amely jól szolgálja a gyerekek fejlődését.Az U13-ból kikerülő lányok 2015/16-tól a megyei U15-ös leány
bajnokságban versenyeznek tovább. 

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

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány és a vele együttműködésben álló egyesületek és általános iskolai D.S.E-k a 2015/16-os TAO pályázaton új ingatlan
beruházáson, az önerő hiánya miatt nem tudnak pályázni. Egyenlőre a korábbi évek munkájának köszönhetően a gyerek az egyesületek sportpályáin és
sportcsarnokaiban megfelelő minőségű munkát tudnak végezni.Folyamatos fejlődésünk később viszont már megköveteli műfüves pályák építését,hogy az újonnan
létrehozott korosztályok megfelelő körülmények, és feltételek között tudjanak edzeni,és a vidéki megyei bajnokságokban szereplő U15,U16,U19-es utánpótlás
csapatok, és felnőtt csapatok a téli időszakot áthidalva jó körülmények között tudjanak felkészülni.A téli felkészülést a 2015/16-os évben ismét a helyi iskolák,és
önkormányzatok tulajdonában lévő tornacsarnokok használatával, és a bajai, illetve vaskúti kis méretű műfüves pályák,valamint a bajai Petőfi szigeti villanyvilágításos
pálya bérlésével próbáljuk megoldani.Következő évekbe a L.U.A-Baja,a helyi önkormányzatok a vidéki sportegyesületek azon fognak dolgozni, hogy a folyamatosan
fejlődő utánpótlásnak,a megfelelő körülményeket biztosítani tudja.Idén négy füves pályának az állapotán,és minőségén,valamint a helyi sportcsarnokokon próbálunk
meg felújításokat végrehajtani, hogy a gyerekek jobb körülmények között tudjanak dolgozni, és fejlődni.A pályák füvének,és talajának minőségén próbálunk javítani
műtrágyázással, felülvetéssel, gyeptéglázással, és különböző tápanyagok és tápoldatok pótlásával.Vaskúton, Bácsbokodon, Szeremlén, Bátmonostoron,és
Bajaszentistvánon történik majd a pályák állapotának javítása.Ezeken a helyeken vette át,és alakította ki az MLSZ irányelvei alapján az utánpótlás csapatokat,és
utánpótlás nevelést a L.U.A-Baja.Így alakultak ki vidéken is az U7,U9,U11,U13 fiú,és U13 leány csapatok,az U14-es fiú, és U15-ös leány csapat,valamint az U16-os
és U19-es korosztályok.Az utánpótlásban pallérozódó játékosok a jobb feltételeknek köszönhetően képzettebb és jobb játékosok lehetnek majd,és a javuló
infrastrukturális feltételeknek eredményeként többen válasszák a labdarúgást. A helyi felnőtt csapat is tudja majd a javuló pályák minőségének az előnyeit élvezni.
Remélhetőleg a bajnoki mérkőzések színvonala javulni fog, élvezetesebb jobb mérkőzéseket játszanak, és kevesebb sérülés történik majd a pályák állapotának
javulása miatt. Aktív pályafutásukat befejező játékosok a jó pályáknak köszönhetően nem szenvednek majd különböző izom és ízületi betegségben. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Szakmai programunk a 2013/14-es, 2014/15-ös program szerves folytatása. Ebben időszakban indult el az a folyamat melyben az ált. iskolákkal és diák
sportegyesületekkel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően az iskolákban is beindultak a labdarúgó edzések,elkezdődött a gyerekek minél korábbi
felkutatása és a L.U.A.-Baja egyesületbe irányítása.Így a labdarúgó edzések vidéki egyesületeknél nemcsak 15 éves kortól kezdődtek el. U16, U19-es csapatai
mellett már megjelentek az U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös korosztályok is. 2015.07-15:Elkezdik a felkészülést a 2015/16-os bajnoki évre a Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítvány U15-U19-es megyei bajnokságban nevezett csapatai.2015.08-tól megkezdődik a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U7,U9,U11,U13,U14,U15 leány
csapatainak az edzései. Az alapítvány augusztusi időszakra Vaskúton napközis focitábort szervez U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös játékosai számára. 2015.09-től
Bajaszentistváni,Gyakorló,Vaskúti,Bátmonostori,Bácsbokodi Általános Iskolákban megkezdődnek a labdarúgó edzések, párhuzamosan az egyesületi edzésekkel
együtt. A csapatok megkezdik szereplésüket az iskolai Bozsik Program keretein belül. 2015.09-től novemberig elkezdődik a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány
U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös csapatainak a versenyidőszak.Ebben az időszakban az alapítvány is Bozsik Tornákat rendez Vaskúton. 2015.09-től ha sikerül az
alapítvány által támogatott edzőknek a felvétel,akkor megkezdik C,B illetve UEFA Elite Youth A képzésüket, illetve részt vesznek a Felnőttképzési Intézet által
szervezett továbbképzési napokon. 2015.11-től 2016.03-ig az alapítvány csapatai a vidéki önkormányzatoknak köszönhetően jó állapotban lévő sportcsarnokokban,
és a bérelt műfüves pályákon folytatják a labdarúgó edzéseket. 2015.12. és 2015.03. között az MLSZ által szervezett futsal bajnokságokon való részvétel. 2015.01 és
03.teremtornák szervezése és teremtornákon való részvétel. 2015.02-03 között TAO támogatás segítségével megvásárolt sportfelszerelések, sporteszközök
kiosztása. 2015. 03. edzőképzésen való részvétel. 2015.01-től U15 és U19-es csapatok megkezdik a téli felkészülést, időjárástól függően sportcsarnokban vagy az
egyesületek pályáin. 2015.04-től újra beindul az egyesületi Bozsik Program melynek keretein belül az alapítvány egy Bozsik Tornát rendez Vaskúton. 2015.05-től az
alapítvány által szervezett Rónai Sándor emléktorna megrendezése. 2015.06-ban az alapítvány által támogatott csapatok utánpótlás játékosainak évadzáró
vacsorája. 

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

A szövetségi stratégiához programunk több ponton keresztül kapcsolódik. Az MLSZ által megfogalmazott gondolatok, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg a
labdarúgással, minél több képzett edző foglalkozzon utánpótlás neveléssel, alapítványunk ennek a célnak szellemében kötött együttműködési megállapodásokat Baja
környéki egyesületekkel, általános iskolákkal és D.S.E-kel. Az együttműködés célja tömegesítés, labdarúgás népszerűsítése, tehetséges fiatalok kiválogatása,
támogatása, korszerű edzésmódszerek, képzett edzők biztosítása. Előző TAO pályázatoknak köszönhetően megvásárolt korszerű eszközök és sportfelszerelések
segítségével megkezdődött a tömegesítés, labdarúgás megszerettetése. Sikerült elérni a vidéki általános iskolák segítségével,hogy U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös
korosztályok kialakultak (Vaskút,Bácsbokod,Bajaszentistván,Bátmonostor). Így a vidéki gyerekek nem 14-15 éves korukban kezdenek el sportolni és versenyezni
hanem korábban elkezdhetik a labdarúgó edzéseket. A tömegesítést azért az általános iskoláknál kezdtük,mert itt egyszerre nagy tömeget tudtunk elérni.Ezeknek az
általános iskolai korosztályoknak a versenyeztetése két fronton kapcsolódik az MLSZ versenyrendszeréhez.Egyrészt a tudnak versenyezni az iskolai Bozsik
Programban,másrészt az egyesületi Bozsik Programban is részt tudnak venni.Sikerült elérnünk hogy az egyesületi edzések mellett az U7-U15-ös korosztályokig
bezárólag a gyerekek iskolai foglalkozásokon is edzenek.Az alapítvány által támogatott edzők folyamatosan részt vesznek képzéseken,és továbbképzéseken, ezáltal
megfelelnek az MLSZ azon előírásának, hogy a megfelelő végzettségű licence-vel rendelkező edzők dolgozzanak a magyar labdarúgásban. Korszerű ismeretekkel
és tudással rendelkező edzők jobban és céltudatosabban tudnak foglalkozni,a jelenkor labdarúgó utánpótlásával.Így a vidéki labdarúgó egyesületek nem csak
U19,U15-ös korosztályokkal rendelkeznek, hanem a L.U.A-Baja-nál megjelentek az U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös korosztályok is.A magasabb osztályú és akadémiai
szintű csapatok is az alulról érkező tehetségekből táplálkoznak, és ennek a munkának köszönhetően több fiatal fejlődése lehet folyamatosabb, és kerülhet magasabb
osztályba. Akik viszont helyi egyesületeknél maradnak labdarúgó tudásukkal emelhetik az osztály szintvonalát. Az utánpótlással rendelkező falusi csapatokat
könnyebb lesz a saját utánpótlásból érkező játékosokkal feltölteni,és a felnőtt csapatoknak nem kell a utolsó osztályba visszalépni, mert nincs utánpótlásuk. 

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

Az MLSZ által kiírt TAO pályázatnak,a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnak és a vele együttműködésben álló egyesületeknek köszönhetően megtörtént a
tömegesítés. Egyre több gyerek kapcsolódott be a közös a munkába,több gyerek ismerkedik meg a labdarúgással.A L.U.A-Baja alapítvány munkájának köszönhetően
megjelentek az U7,U9,U11,U13,U14,U15-as korosztályok,és a lányok is bekapcsolódnak a munkába,amelyek Bozsik Programok keretein belül,és a megyei
bajnokságokban tudnak versenyezni.Így teljesül az MLSZ egyik törekvése, több igazolt játékos, és több csapat jelenik meg a szövetség versenyrendszerében.A
tömegesítésnek köszönhetően érvényesül a nagy számok törvénye,több tehetséges gyereket találunk a magyar labdarúgásnak.A vidéki,falusi egyesületek nem
szűnnek meg, mert alulról építkezve saját nevelésű játékosait tudják beépíteni a helyi felnőtt csapatba. A vidéki emberek egyik szórakozási lehetősége a foci
megmarad.Az általános iskolák,és diák sportegyesületek támogatásával (sporteszközök,sportfelszerelések,versenyeztetés) nagy tömeget tudunk egyszerre a
labdarúgásnak megnyerni.Megtörténik a kiválasztás a tehetségek a L.U.A-Bajába való irányítása.A gyerekek korábban ismerkednek meg a labdarúgással.Ha nem is
lesz mindenkiből sportoló, élsportoló megmaradhat későbbiekben a labdarúgásnak, mint támogató vagy mint lelkes szurkoló.Az edzőképzésnek köszönhetően
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képzettebb edzők foglalkoznak a gyerekeinkkel,ezért fejlődésük tudatosabb és folyamatosabb lehet.A grundok hiányát az iskolákban bevezetett labdarúgó edzésekkel
próbáljuk meg pótolni.Bicskei Bertalan volt szövetségi kapitány is kiemelte az iskolai sportnak és a labdarúgásnak egymás mellett kell haladnia, egymást kiegészítve
és erősítve. Ennek a programnak egyik legnagyobb kockázata,hogy a megnövekvő utánpótlást nem biztos,hogy megfelelő infrastruktúrával tudjuk támogatni (
műfüves pályák), mert a környék támogatói, önkormányzatai nem biztos,hogy elő tudják teremteni az infrastrukturális fejélesztésekhez a kötelező önrészt.Az esetleg
a másik probléma ha a TAO támogatás megszűnik,a tömegesített és új korosztályokkal rendelkező utánpótlást nehéz lesz fenntartani, mert TAO-nak köszönhetően
nagy terhet vettünk le a szülők, egyesületek és önkormányzatok válláról. Alapítványunk ezeket a kockázatokat figyelembe véve folytatja a már megkezdett munkát, és
megpróbálja működéshez a szükséges feltételeket előteremteni, mert a jövő gyermekeinkben van, és szeretnénk ha a magyar labdarúgás visszakerülne régi méltó
helyére.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Pályamunkás,szertáros,gondnok. Egyéb Nem
releváns

EKHO 120 8 50 000 Ft 10 000 Ft 480 000 Ft

Pályamunkás,szertáros,gondnok. Egyéb Nem
releváns

EKHO 120 8 50 000 Ft 10 000 Ft 480 000 Ft

Pályamunkás,szertáros,gondnok. Egyéb Nem
releváns

EKHO 120 8 50 000 Ft 10 000 Ft 480 000 Ft

Pályamunkás,szertáros,gondnok. Egyéb Nem
releváns

EKHO 120 8 50 000 Ft 10 000 Ft 480 000 Ft

480 32 200 000 Ft 40 000 Ft 1 920 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Pályamunkás,szertáros,gondnok. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány vaskúti csoportjánál, 2014/15 évben már alkalmazásba került a
gondnoki,szertárosi,pályamunkási szerepkör.A kialakult korosztályok U7,U9,U11,U13,U14,U15 korosztályok létszáma már
megköveteli ezt a szerepkört. A gyerekeket már valaki várja az edzések előtt, neveli őket, rendezett körülmények, gondozott
pályák várják a gyerekeket az edzéseken ,bajnoki mérkőzéseken. Az edzéseken kiadja a felszereléseket, eszközöket, az
U7,U9-es korosztályoknál segít az eszközöket kivinni, illetve behozni a pályáról.A rendezett normális feltételeknek
köszönhetően a szülök jobb kedvel engedik a gyerekeket edzésekre, és több gyerek számára lesz vonzóbb a magyar, helyi
labdarúgás, a javuló körülményeknek, környezetnek köszönhetően.A gondozott, jobb pálya viszonyoknak köszönhetően a
gyerekek fejlődése folyamatosabb lehet, képzettebb jobb technikai tudással rendelkező játékosok válhatnak belőlük.Ebben a
korban amikor a gyerekek tanulják a labdarúgást, nem mindegy, hogy milyen körülmények között sajátítják el a technikai
tudást. Ami később nagyban befolyásolja labdarúgó pályafutásukat. Mert a mai labdarúgás gyorsaságot követel
gondolkodásban,döntésekben, és futási gyorsaságban. Kreatív, technikás, és tökéletesen felkészült taktikai tudású játékosok
kellenek.

Pályamunkás,szertáros,gondnok. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány bajaszentistváni csoportjánál, 2014/15 évben meg nem került alkalmazásba a
gondnoki,szertárosi,pályamunkási szerepkör. Viszont a 2015/16 szezontól szeretnénk alkalmazni, mert a korosztályok, a
gyerekek létszáma már megköveteli az új szerepkört. A kialakult korosztályok U7,U9,U11,U13,U14,U15,U16,U19-es
korosztályok létszáma már megköveteli ezt a szerepkört. A gyerekeket már valaki várja edzések előtt, neveli őket, rendezett
körülmények, gondozott pályák várják a gyerekeket az edzéseken ,bajnoki mérkőzéseken. Az edzéseken kiadja a
felszereléseket, eszközöket, az U7,U9-es korosztályoknál segít az eszközöket kivinni, illetve behozni a pályáról.A rendezett
normális feltételeknek köszönhetően a szülök jobb kedvel engedik a gyerekeket edzésekre, és több gyerek számára lesz
vonzóbb a magyar, helyi labdarúgás, a javuló körülményeknek, környezetnek köszönhetően.A gondozott, jobb pálya
minőségnek köszönhetően a gyerekek fejlődése folyamatosabb lehet, képzettebb jobb technikai tudással rendelkező
játékosok válhatnak belőlük.Ebben a korban amikor a gyerekek tanulják a labdarúgást, nem mindegy, hogy milyen
körülmények között sajátítják el a technikai tudást. Ami később nagyban befolyásolja labdarúgó pályafutásukat.Mert a mai
labdarúgás gyorsaságot követel gondolkodásban, döntésekben, és futási gyorsaságban. Kreatív, technikás, és tökéletesen
felkészült taktikai tudású játékosok kellenek.

Pályamunkás,szertáros,gondnok. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány bácsbokodi csoportjánál, 2014/15 évben meg nem került alkalmazásba a
gondnoki,szertárosi,pályamunkási szerepkör. Viszont a 2015/16 szezontól szeretnénk alkalmazni, mert a korosztályok, a
gyerekek létszáma már megköveteli az új szerepkört. A kialakult korosztályok U7,U9,U11,U13,U14,U15,U16,U19-es
korosztályok létszáma már megköveteli ezt a szerepkört. A gyerekeket már valaki várja edzések előtt, neveli őket, rendezett
körülmények, gondozott pályák várják a gyerekeket az edzéseken , a bajnoki mérkőzéseken. Az edzéseken kiadja a
felszereléseket, eszközöket, az U7,U9-es korosztályoknál segít az eszközöket kivinni, illetve behozni a pályáról.A rendezett
normális feltételeknek köszönhetően a szülök jobb kedvel engedik a gyerekeket edzésekre, és több gyerek számára lesz
vonzóbb a magyar, helyi labdarúgás, a javuló körülményeknek, környezetnek köszönhetően. A gondozott, jobb pálya
minőségnek köszönhetően a gyerekek fejlődése folyamatosabb lehet, képzettebb jobb technikai tudással rendelkező
játékosok válhatnak belőlük. Ebben a korban amikor a gyerekek tanulják a labdarúgást, nem mindegy, hogy milyen
körülmények között sajátítják el a technikai tudást. Ami később nagyban befolyásolja labdarúgó pályafutásukat. Mert a mai
labdarúgás gyorsaságot követel gondolkodásban, döntésekben, és futási gyorsaságban. Kreatív, technikás, és tökéletesen
felkészült taktikai tudású játékosok kellenek.

Pályamunkás,szertáros,gondnok. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány szeremlei-dunafalvi csoportjánál, 2014/15 évben meg nem került alkalmazásba a
gondnoki,szertárosi,pályamunkási szerepkör. Viszont a 2015/16 szezontól szeretnénk alkalmazni, mert a korosztályok, a
gyerekek létszáma már megköveteli az új szerepkört. A kialakult korosztályok U7,U9,U11,U16,U19-es korosztályok létszáma
már megköveteli ezt a szerepkört. A gyerekeket már valaki várja edzések előtt, neveli őket, rendezett körülmények, gondozott
pályák várják a gyerekeket az edzéseken, bajnoki mérkőzéseken. Az edzéseken kiadja a felszereléseket, eszközöket, az
U7,U9-es korosztályoknál segít az eszközöket kivinni, illetve behozni a pályáról. A rendezett normális feltételeknek
köszönhetően a szülök jobb kedvel engedik a gyerekeket edzésekre, és több gyerek számára lesz vonzóbb a magyar, helyi
labdarúgás, a javuló körülményeknek, környezetnek köszönhetően. A gondozott, jobb pálya minőségnek köszönhetően a
gyerekek fejlődése jobb lehet, képzettebb jobb technikai tudással rendelkező játékosok válhatnak belőlük. Ebben a korban
amikor a gyerekek tanulják a labdarúgást, nem mindegy, hogy milyen körülmények között sajátítják el a technikai tudást. Ami
később nagyban befolyásolja labdarúgó pályafutásukat. Mert a mai labdarúgás gyorsaságot követel gondolkodásban,
döntésekben, és futási gyorsaságban. Kreatív, technikás, és tökéletesen felkészült taktikai tudású játékosok kellenek.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

955 176 Ft 9 648 Ft 0 Ft 964 824 Ft 964 824 Ft 1 920 000 Ft 1 929 648 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

Pálya
fűtve/világítva

Pályák világítása
Bácsbokod

2015-09-01 2015-12-31 2015-12-31 7 539 863
Ft

7 539 863
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Pályák világítása Bácsbokod A magyar, és Baja város környékének labdarúgásának óriási előrelépés lenne, ha a labdarúgó pályák villanyvilágítással
rendelkeznének. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány által felépített U7,U9,U11,13,U14, és U15-ös korosztályok
megjelenésével már a környék tornatermei, tornacsarnokai le vannak terhelve, az óraátállítás után az új csapatok edzések
számának növelése miatt. Így a gyerekek nem mindig tudnak edzeni, vagy az edzések maradnak el túlterheltség, szűkös
lehetőségek miatt. A világításnak köszönhetően nő az edzések számának a lehetősége. A gyerekek a mai oktatási rendszernek
köszönhetően gyakran 16-17 óráig vannak az iskolában. A gyerekek többsége általános iskolai tanulmányai befejezése után
Baján tanul tovább, és mire hazaérnek legtöbbször óraátállítás után sötét van. Ennek köszönhetően előfordul, hogy a nagypályás
korosztályok U16,U17,U19,U21 egész héten nem tudnak edzeni, és így játszanak bajnoki mérkőzéseket. A helyi felnőtt
csapatokban játszó játékosok nem profi játékosok, így általában munka után edzenek, és ennek következtében az edzések 18
óra körül kezdődnek el. Gyakran ők is mint a nagypályán szereplő utánpótlás játékosok kevés, vagy edzés nélkül lépnek pályára
a hétvégi bajnoki mérkőzéseken, ennek egyik következménye a gyakori sérülések lehetnek. Ezek a feltételek nem szolgályák a
gyerekek folyamatos fejlődését, a megyei szintű felnőtt, és utánpótlás bajnokságok színvonalának javulását. Baja város 40 km-es
körzetén belül 2db villanyvilágítással rendelkező nagyméretű focipálya található, az egyik Baján, a másik Sükösdön található.
Ennyi csapatnak mint amennyivel a Baja város vonzáskörzete rendelkezik nem elég a 2db pálya. Munka után nem mindenki tudja
megszervezni az edzésre az utazásokat. Ha meg is oldanák az utazásokat, akkor a helyi korosztályok, csapatok edzés
lehetőségei csökkennének. A magyar labdarúgás fellendítésének az egyik feltétele a tömegesítés, és az edzőképzés
színvonalának emelése mellett a pályák, és az infrastrukturális feltételek színvonalának az emelése.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya
fűtve/világítva

Pályák
világítása
Bácsbokod

Nagy f.p. 6512
Szeremle
Fő u.
0

HRSZ-0164/2 6000 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

Pályák világítása Bácsbokod A magyar, és Baja város környékének labdarúgásának óriási előrelépés lenne, ha a labdarúgó pályák villanyvilágítással
rendelkeznének. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány által felépített U7,U9,U11,13,U14, és U15-ös korosztályok
megjelenésével már a környék tornatermei, tornacsarnokai le vannak terhelve, az óraátállítás után az új csapatok edzések
számának növelése miatt. Így a gyerekek nem mindig tudnak edzeni, vagy az edzések maradnak el túlterheltség, szűkös
lehetőségek miatt. A világításnak köszönhetően nő az edzések számának a lehetősége. A gyerekek a mai oktatási rendszernek
köszönhetően gyakran 16-17 óráig vannak az iskolában. A gyerekek többsége általános iskolai tanulmányai befejezése után
Baján tanul tovább, és mire hazaérnek legtöbbször óraátállítás után sötét van. Ennek köszönhetően előfordul, hogy a nagypályás
korosztályok U16,U17,U19,U21 egész héten nem tudnak edzeni, és így játszanak bajnoki mérkőzéseket. A helyi felnőtt
csapatokban játszó játékosok nem profi játékosok, így általában munka után edzenek, és ennek következtében az edzések 18
óra körül kezdődnek el. Gyakran ők is mint a nagypályán szereplő utánpótlás játékosok kevés, vagy edzés nélkül lépnek pályára
a hétvégi bajnoki mérkőzéseken, ennek egyik következménye a gyakori sérülések lehetnek. Ezek a feltételek nem szolgályák a
gyerekek folyamatos fejlődését, a megyei szintű felnőtt, és utánpótlás bajnokságok színvonalának javulását. Baja város 40 km-es
körzetén belül 2db villanyvilágítással rendelkező nagyméretű focipálya található, az egyik Baján, a másik Sükösdön található.
Ennyi csapatnak mint amennyivel a Baja város vonzáskörzete rendelkezik nem elég a 2db pálya. Munka után nem mindenki tudja
megszervezni az edzésre az utazásokat. Ha meg is oldanák az utazásokat, akkor a helyi korosztályok, csapatok edzés
lehetőségei csökkennének. A magyar labdarúgás fellendítésének az egyik feltétele a tömegesítés, és az edzőképzés
színvonalának emelése mellett a pályák, és az infrastrukturális feltételek színvonalának az emelése.

2015/16 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
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2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok

megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Baja Petőf-szigeti Nagy f.p. 6500
Baja
Március 15 sétány
12

HRSZ-
5315/1

6000
m2

Bérelt 30 3 000 Ft 4

Vaskút sportcsarnok Edzőcs. 6521
Vaskút
Petőfi Sándor u.
118

HRSZ-
1054

40x20 Egyéb 50 0 Ft 10

Bácsbokod sportcsarnok Edzőcs. 6453
Bácsbokod
Tóth Kálmán
85

HRSZ-
232

40x20 Egyéb 50 0 Ft 6

Bajaszentistván
tornaterem

Edzőcs. 6500
Baja
Dózsa György u.
131-133

HRSZ-
6064

30x15 Egyéb 50 0 Ft 10

Bátmonostor tornaterem Edzőcs. 6528
Bátmonostor
Petőfi Sándor u.
2

HRSZ-
88

30x15 Egyéb 40 0 Ft 10

Baja Vasvári u. műfüves
csarnok

Edzőcs. 6500
Baja
Vasvári Pál u
14-16

HRSZ-
3348

40x20 Bérelt 12 5 000 Ft 6

Baja Vasvári u. Márton kft
műfüves pálya

Kicsi
mf.p.

6500
Baja
Vasvári Pál
14

HRSZ-
3383/1

40x20 Bérelt 10 5 000 Ft 6

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Baja Petőf-szigeti Téli felkészülés idején használják a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány L.U.A-Bajaszentistván U21-es, L.U.A-Szeremle U17-
es, L.U.A-Bácsbokod U17-es, Bácsbokod U21-es, és Szeremle U21-es csapatai edzésekre, és edzőmérkőzésekre. Valamint a
Bajaszentistván, a Bácsbokod, a Vaskút, a Szeremle felnőtt csapatai a téli felkészülés során edzőmérkőzéseken.

Vaskút sportcsarnok A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány vaskúti csoportjának az U7,U9,U11,U13,U14 fiú, és U15-ős leány csapatai novembertől-
márciusig óraátállítás után, és a téli időszak során. Valamint a Vaskúti D.S.E-vel kötött megállapodás szerint delelőtönkét az
iskolai foci oktatás idején. Valamint a téli teremtornák rendezése idején, Szesztrienka kupasorozat, és az M.L.SZ által szervezett
téli futsal U11-es, és U13-as bajnokságok rendezőjeként.

Bácsbokod sportcsarnok A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány bácsbokodi csoportjának az U7,U9,U11,U13,U14,U17,U21-es csapatai novembertől-
márciusig óraátállítás után, és a téli időszak során. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány téli teremtornák rendezése idején,
és az M.L.SZ által szervezett téli futsal U11-es, és U13-as bajnokságok rendezőjeként.

Bajaszentistván tornaterem A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány bajaszentistváni csoportjának az U7,U9,U11,U13,U14,U21-es csapatai novembertől-
márciusig óraátállítás után, és a téli időszak során. Valamint Bajaszentistváni Általános Iskola D.S.E-vel kötött megállapodás
szerint a iskolai labdarúgó edzések idején.

Bátmonostor tornaterem A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány bátmonostori U7,U9,U11-es csapatai használják a csarnokot az iskolai, és L.U.A.-Baja
délutáni edzései során.

Baja Vasvári u. műfüves
csarnok

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U11,U13,U14,U15-leány,U17,és U21-es csapatai novembertől-márciusig óraátállítás
után, és a téli időszak során használják.

Baja Vasvári u. Márton kft
műfüves pálya

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány U17-es,és U21-es csapatai novembertől-márciusig óraátállítás után, és a téli időszak
során használják.

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

Nem

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

Nem
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2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 5 241 304 Ft 53 633 Ft 68 368 Ft 5 363 305 Ft 2 298 559
Ft

7 608 231 Ft 7 661 864 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 19 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bajaszentistván

U13 Bozsik egyesületi U13 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bácsbokod

U13 Bozsik egyesületi U13 13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA- Vaskút

U11 Bozsik egyesületi U11 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bajaszentistván

U11 Bozsik egyesületi U11 13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bácsbokod

U11 Bozsik egyesületi U11 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Vaskút

U9 Bozsik egyesületi U9 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bajaszentistván

U9 Bozsik egyesületi U9 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bácsbokod

U9 Bozsik egyesületi U9 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Vaskút

U7 Bozsik egyesületi U7 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bajaszentistván

U7 Bozsik egyesületi U7 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bácsbokod

U7 Bozsik egyesületi U7 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Vaskút

U7 Bozsik egyesületi U7 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi LUA-Bátmonostor

U21 BAJASZENTISTVÁN-LUA U21 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 LUA-BÁCSBOKOD U17 22 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 LUA-SZEREMLE U17 18 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U14 LUA-BAJA U14 20 egyéb ffi UP országos II ffi UP 1.

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U7 LUA-Szeremle 6 Bozsik egyesületi

U9 LUA-Szeremle 8 Bozsik egyesületi

U19 LUA-Bajaszentistván 18 egyéb ffi UP 2015/16-os bajnoki évtől U21 helyett

U19 Bácsbokod S.K. 18 egyéb ffi UP 2015/16-os bajnoki évtől U21 helyett

U19 Dunagyöngye Szeremle S.K. 20 egyéb ffi UP 2015/16-os bajnoki évtől U21 helyett

U16 LUA-Bácsbokod 18 egyéb ffi UP 2015/16-os bajnoki évtől U17 helyett

U16 LUA-Szeremle 18 egyéb ffi UP 2015/16-os bajnoki évtől U17 helyett

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U15 LUA-Baja 16 megyei női UP

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-08122/2015/MLSZ

2015-07-28 14:39 13 / 33



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 LUA-BAJA U13 16 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

U11 LUA-BAJA U11 16 egyéb futsal UP egyéb futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U15 LUA-BAJA 16 egyéb női futsal UP MLSZ által szervezett téli futsal bajnokságban.

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

be/SFP-08122/2015/MLSZ

2015-07-28 14:39 16 / 33



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz 5-ös fuballabda db 100 6 500 Ft 650 000 Ft

Sporteszköz 4-es futballabda db 100 5 800 Ft 580 000 Ft

Sporteszköz 3-as futballabda db 100 5 800 Ft 580 000 Ft

Sportfelszerelés lábszárvédő pár 250 1 300 Ft 325 000 Ft

Sportfelszerelés mezgarnitúra db 200 6 500 Ft 1 300 000 Ft

Sportfelszerelés melegítő db 100 7 500 Ft 750 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 200 1 500 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés edzőnadrág db 200 2 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés focicipő db 50 13 000 Ft 650 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 100 3 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés táskák db 30 6 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz koordinációs eszközök szett 5 50 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés kabátok db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 pár 6 10 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 pár 6 13 000 Ft 78 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 pár 6 18 000 Ft 108 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7.32x2,44 pár 6 30 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés jelölőmezek db 100 1 300 Ft 130 000 Ft

Sporteszköz kulacsok db 60 750 Ft 45 000 Ft

Sporteszköz 2x1 kapu db 2 29 000 Ft 58 000 Ft

Sporteszköz 3x2 kapu db 4 109 000 Ft 436 000 Ft

Sporteszköz 5x2 kapu db 2 137 500 Ft 275 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Vitamin Szölőcukor+C-vitamin csom 300 300 Ft 90 000 Ft

Vitamin Szölőcukor+Multivitamin csom 300 300 Ft 90 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó+krémek csom 20 3 000 Ft 60 000 Ft

Gyógyszer Fásli+tape csom 20 4 000 Ft 80 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Baja Petőfi-szigeti focipálya. Élőfüves pálya 3 000 Ft 15 4 180 000 Ft

Vasvári Pál u. 14-16 Műfüves csarnok Sportcsarnok 2 540 Ft 20 5 254 000 Ft

Vasvári Pál u. 14 Műfüves pálya 5 000 Ft 10 5 250 000 Ft

Bácsbokodi Sportcsarnok Sportcsarnok 2 540 Ft 20 5 254 000 Ft
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2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Baja Petőfi-
szigeti
focipálya.

A Petőfi-szigeti villanyvilágítással rendelkező pályát a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány saját csapatai, és az alapítvány által támogatott
csapatok az óraátállítás után, valamint a téli felkészülés során használják edzés, illetve edzőmérkőzés céljából. Baja környékén lévő falusi
csapatok nem rendelkeznek ebben az időszakban megfelelő minőségű infrastruktúrával. Nem szeretnénk hogy, emiatt az edzések
elmaradjanak. A gyerekek folyamatos fejlődésük érdekében az év során elkezdett munkát az átmeneti, és a téli felkészülés idején is folytatni
kell. A gyerekek a mai oktatási törvénynek megfelelően délután 4h-ig iskolában vannak, mire hazaérnek már besötétedett így az edzéseket nem
tudják megtartani. A helyi tornatermeket, sportcsarnokokat sem tudják mindig használni, mert ott a LUA-Baja U7,U9,U11,U13,U14-es
korosztályai vannak, illetve más sportágak / kézilabda, küzdősportok, kispályás terembajnokságok / használják.

Vasvári Pál u.
14-16
Műfüves
csarnok

Baja Vasvári Pál u. 14-16 szám alatt található műfüves csarnokot a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány csapatai, illetve az alapítvány által
támogatott csapatok használják óraátállítás, illetve a téli felkészülés során. A csarnok nem rendelkezik fűtéssel így csak az alapítvány
U11,U13,U14,U15,U17,és U21-es csapatai használják. A gyerekek folyamatos fejlődésük érdekében nem maradhatnak el az edzések, még a
bajnokságok befejezésével sem, mert nekik folyamatosan fejlődniük kell. Fejlődésük során vannak olyan életkorok, életszakaszok, amik során
az életkornak megfelelő képességeket csak abban az életkorban lehet fejleszteni megtanítani, edzeni. Mint a technikát, mozgékonyságot,
ügyességet, gyorsaságot, ha ebben az időszakban elmaradnak az edzések, az nem szolgálja a magyar labdarúgás, a környék labdarúgását, és
a gyerekek folyamatos fejlődését. Itt szeretnénk megrendezni minden évben a Rónai Sándor emléktornát az U7,U9,U11,és U13-as korosztályok
számára. Valamint a LUA-Baja folyamatos fejlődése, és a gyerekek folyamatos fejlődése érdekében az ügyesebb tehetségesebb gyerekeknek
egyéni képzés edzőt alkalmaz. Az edzések itt lesznek megtartva, hogy a gyerekek, ügyességét, gyorsaságát, technikai tudásukat, illetve az 1-1,
2-2 elleni párharcokat Coerver módszer szerint fejlesszük. Ez által a gyerekek a mai labdarúgásnak megfelelően gyorsabbak,
robbanékonyabbak, technikai tudásuk tökéletesebb, és kreatívabbak lehetnek.

Vasvári Pál u.
14

Baja Vasvári Pál u 14. szám alatt található kis műfüves pályát az alapítvány U17-es, és U21-es csapatai használják, valamint a LUA-Baja által
szervezett gyerektornák céljából használnánk. A 2014/15 évben is a LUA-Szeremle U17-es, és U21-es csapatai, valamint a LUA-Bajaszentistván
U21-es csapata használták az átmeneti, és a téli felkészülés során. Itt szeretnénk megrendezni minden évben a Rónai Sándor emléktornát az
U7,U9,U11,és U13-as korosztályok számára. Valamint a LUA-Baja folyamatos fejlődése, és a gyerekek folyamatos fejlődése érdekében az
ügyesebb tehetségesebb gyerekeknek egyéni képzés edzőt alkalmaz. Az edzések itt lesznek megtartva, hogy a gyerekek, ügyességét,
gyorsaságát, technikai tudásukat, illetve az 1-1, 2-2 elleni párharcokat Coerver módszer szerint fejlesszük. Ez által a gyerekek a mai
labdarúgásnak megfelelően gyorsabbak, robbanékonyabbak, technikai tudásuk tökéletesebb, és kreatívabbak lehetnek.

Bácsbokodi
Sportcsarnok

A Bácsbokodi sportcsarnokot a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Bácsbokodi csoportjának az U7, U9, U11, U13, U14, U16-os csapatai,
valamint a Bácsbokodi S.K. U19-es csapata használja az átmeneti időszakban, illetve a téli felkészülés során. A gyerekeknek a tél, és a rossz
idő beálltával sem kell az edzéseket abbahagyni, mert jó körülmények között az egész telet át tudják focizni, és fejlődésük folyamatosabb lehet.
Valamint a tél folyamén teremtornákat tudunk a rendezni az alapítvány csapatainak. Újra házigazdái lehetünk az MLSZ által szervezett U11,
U13, és a női U15-ös téli futsal bajnokságnak mint 2014/15-ös évben amit Bácsbokodon rendeztünk meg.
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző PTA-0005994 393/1995 EKHO 50 10 55 000 Ft 11 000 Ft 660 000 Ft

Edző UEFA-B 3000/1174 EKHO 100 10 80 000 Ft 16 000 Ft 960 000 Ft

Edző UEFA-D 0728 EKHO 50 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző UEFA-B 3182 EKHO 80 11 120 000 Ft 24 000 Ft 1 584 000 Ft

Edző PTD-040857 Elte-Tók-
1231/2014 UEFA-C
hallgató

EKHO 45 10 55 000 Ft 11 000 Ft 660 000 Ft

Egyéb UEFA-A HU-487. U16-
U21-ig utánpótlás vezető

EKHO 100 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft

Egyéb UEFA-A hallgató UEFA-B
1111 PTF-109381

EKHO 160 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Edző UEFA-C 1402-00660 EKHO 45 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző UEFA-C 1402-00672 EKHO 60 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző UEFA-C TANC 1423-
01128

EKHO 50 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző UEFA-C 046754 N-
62/2008/T

EKHO 60 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző Berger Ferenc 0000 EKHO 40 10 40 000 Ft 8 000 Ft 480 000 Ft

Edző UEFA-B 1111 EKHO 60 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Egyéb Utánpótlás intéző
technikai vezető

EKHO 100 10 70 000 Ft 14 000 Ft 840 000 Ft

Edző UEFA-A HU-487 EKHO 100 10 60 000 Ft 12 000 Ft 720 000 Ft

Edző UEFA-A Halgató UEFA-
B1111 PTF-109381

EKHO 100 10 60 000 Ft 12 000 Ft 720 000 Ft

Edző UEFA-B 1789 EKHO 40 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző UEFA-C TANC 1423-
01126

EKHO 60 10 70 000 Ft 14 000 Ft 840 000 Ft
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2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

UEFA-A HU-487. U16-U21-ig
utánpótlás vezető

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány által elkezdet egymásra épülő szakmai munkát a nagypályás U16,U17,U19,U21-es
korosztályoknál is ki kell építeni folytatni kell. Olyan látványos munkát mint a kisebb korosztályoknál rögtön nem lehet elérni, mert
ezekben a korosztályokban focizó gyerekekkel nem lett kelőképpen megszerettetve a labdarúgás, és ebben a korban sok
fejlődési folyamatuk már befejeződött. Ennek köszönhetően képzetlenebb, hiányosságokkal rendelkező labdarúgók lettek. Sok
gyerek a hiányosságokat a képzetlen edzőknek, a nem tervezett tervszerű egymásra épülő korosztályos képzésnek megfelelő
munkának köszönheti. Nekik nem voltak olyan lehetőségeik feltételeik, mint most amiket az M.L.SZ. a TAO-n keresztül biztosít. A
tavaly kialakított U17-es, és U21-es szakmai vezető munkájának köszönhetően a gyerekek fegyelemben, taktikában, és fizikai
paraméterekben fejlődtek, egyre több fiatal épült be a helyi felnőtt csapatok munkájába: Bajaszentistvánon, Vaskúton,
Szeremlén, és Bácsbokodon. Már most folytatni kell a tavaly elkezdett tervszerű egymásra épülő munkát, mert folyamatosan
jönnek fel a gyerekek az alsóbb korosztályokból, akiknek az elkezdet korosztályos képzésre épülő munkájukat folytatni kell.
Addigra ki kell építeni, ki kell alakítani, hogy megfelelő szakmai tudással rendelkező edzők, és feltételek várják a gyerekeket. A
szakmai munka irányítását egy szakmai vezető el tudja látni, viszont az ellenőrzés, az edzők segítése, a gyerekek fejlődésének
az ellenőrzését már egy személy nem tudja ellátni. Mivel a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál megnövekedett a csapatok,
és a gyerekek létszáma, és az edzések sem egy helyszínen vannak ezt a feladatkört nem tudja ellátni egy személy. Mert
különben az elkezdett szakmai munka kárára, a gyerekek folyamatos fejlődésük rovására menne.

UEFA-A hallgató UEFA-B
1111 PTF-109381

Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány szakmai vezető: Goretich Krisztián. A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnak, Goretich
Krisztián segítségével, és szakmai elhívatottságának köszönhetően sikerült a tömegesítést, Baja környékének labdarúgó
utánpótlását kiépítenie, fejlesztenie, az M.L.SZ. irányelvei alapján. Vidéken: Bácsbokodon, Bajaszentistvánon, Bátmonostoron,
Vaskúton, Szeremlén megjelentek az új korosztályok U7,U9,U11,U13,U14,U15-ös, és tovább fejlődnek a már meglévő U17-es,
és U21-es korosztályok. 2014/15-ös évtől kialakultak a leány U13-as csapatok, akik az egyesületi, illetve az intézményi Bozsik
programban versenyeznek. 2015/16 -évtől a lányok már a Bács-Kiskun megyei U15-ös leány bajnokságban versenyeznek
tovább. Mindegyik csapatnál, korosztályoknál sikerült megszervezni az új, az M.L.SZ. edzőképzés által támogatott korosztályos
képzésnek megfelelő egymásra épülő szakmai munkát. Ezt a munkát folyamatosan felügyelni, irányítani, és ellenőrizni kell. A
tehetséges gyerekeket ki kell emelni az iskolai labdarúgásból, és folyamatosan be kell építeni L.U.A.-Baja egyesületi munkájába,
illetve a magyar labdarúgás versenyrendszerébe. Ezt a munkát is az utánpótlás szakmai vezetőjének kell irányítani, szervezni
ellenőrizni, hogy a tehetséges gyerekek ne vesszenek el. A heti munka folyamán minden héten, egy alkalommal minden
csapatnál korosztálynál kint van, és segíti a munkát nézi a gyerekek folyamatos fejlődését, és segíti felügyeli az edzők munkáját,
valamint heti egy alkalommal az ő irányítása mellett folynak az edzések. Havonta egy alkalommal szakmai, edzői értekezlete tart
ahol a szakmai munkát értékeli, és a következő időszak teendőit ismerteti. Az M.L.SZ.Felnőttképzési Intézete által szervezett
továbbképzéseken, valamint "Emeljük a szintet" továbbképzési napokon folyamatosan részt vesz, szervezi és intézi az
edzőkollégák részvételét. Segíti és irányítja, az edzőkollégák részvételét az UEFA edzőképzéseken. Segíti irányítja és szervezi,
hogy az iskolákból a fiatal tehetséges testnevelőtanárok, tanítók óvópedagógusok bekapcsolódjanak a magyar labdarúgás
munkájába,hogy labdarúgó utánpótlásunkkal minél képzettebb edzők foglalkozzanak. Az ő segítségével került a L.U.A-Baja edzői
stábjába Pető Ferenc, Krix Ágnes, Pozsonyi Edina, Csipak Kornél, Dömény Dávid, Szöllősi Viktor tanárok, és tanítók. Mert nem
mindegy, hogy a gyerekekkel ki és hogyan szeretteti meg a labdarúgást, és folyamatos fejlődésüket ki irányítja, és felügyeli. A
közös szakmai munkának, a közös edzéseknek, felügyeletnek, és irányításnak köszönhetően tudtak a tehetséges U11-es, U13-
as gyerekek együtt indulni az M.L.SZ által szervezett téli futsal bajnokságban, és a közös U14-es megyei bajnokságban. Így az
ügyesebb, tehetségesebb gyerekek fejlődése jobb lehet, plusz mérkőzéseket játszanak, más körülmények között, jobb csapatok
ellen. Ilyenkor gyerekek a L.U.A.-Baja vidéki csoportjaiból állnak össze, és mivel egységes a szakmai program együtt tudnak
játszani, gondolkodni. Mivel a szakmai munka egysége, és hiteles képzett edzők foglalkoznak a gyerekekkel, egyre több gyermek
ismerkedik meg a labdarúgással, kapcsolódik be a magyar labdarúgás vérkeringésébe.

Utánpótlás intéző technikai
vezető

A Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítványnál megnövekedett a csapatok, és gyerekek létszáma, ezáltal teendő feladatok
mennyisége is. Tartja a kapcsolatot az M.L.SZ-el, és az M.L.SZ. Bács-Kiskun megyei igazgatóságával a gyerekek leigazolásával,
és játékengedélyekkel kapcsolatos ügyekben. Tartja a L.U.A-Baja sportorvosával a kapcsolatot / D.r Völgyi Balázs / a gyerekek
sportorvosi ügyeinek, sportorvosi vizsgálatainak intézése. Tartja a kapcsolatot, és szervezi a hétvégi bajnoki mérkőzésekre a
személyszállítással megbízott vállalkozókkal, a buszok megszervezését. Tartja a kapcsolatot a vidéki polgármesterekkel, és
iskolaigazgatókkal a pályák, és tornatermek edzések céljára történő használata miatt. Tartja a szülőkkel a kapcsolatot, és intézi a
gyerekek 1 éves amatőr szerződéseit, amit az M.L.SZ. előír, mivel az alapítványoknak kötelező amatőr szerződést kötnie a
gyerekekkel. Tartja a L.U.A.-Baja sporteszköz, és sportfelszerelések beszállítóival a kapcsolatot, és intézi a szükséges
megrendezéseket.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

PTA-0005994 393/1995 Egyéb U7 2 20

PTA-0005994 393/1995 Egyéb U9 2 30

PTA-0005994 393/1995 Egyéb U11 2 30

PTA-0005994 393/1995 Egyéb U13 2 30

PTA-0005994 393/1995 Egyéb U14 1 15

PTA-0005994 393/1995 Egyéb U15 1 15

UEFA-B 3000/1174 UEFA B U9 3 10

UEFA-B 3000/1174 UEFA B U11 3 10

UEFA-B 3000/1174 UEFA B U13 3 10

UEFA-B 3000/1174 UEFA B U14 3 10

UEFA-D 0728 Egyéb U17 6 22

UEFA-D 0728 Egyéb U21 6 18

UEFA-B 3182 UEFA B U7 4 12

UEFA-B 3182 UEFA B U9 4 12

UEFA-B 3182 UEFA B U11 6 15

UEFA-B 3182 UEFA B U13 6 15

UEFA-B 3182 UEFA B U15 6 15

PTD-040857 Elte-Tók-1231/2014 UEFA-C hallgató Egyéb U7 6 10

PTD-040857 Elte-Tók-1231/2014 UEFA-C hallgató Egyéb U9 6 12

UEFA-A HU-487 UEFA A U17 8 40

UEFA-A HU-487 UEFA A U21 8 60

UEFA-B 1111 UEFA B U14 8 20

UEFA-A Halgató UEFA-B1111 PTF-109381 UEFA A U7 10 30

UEFA-A Halgató UEFA-B1111 PTF-109381 UEFA A U9 10 40

UEFA-A Halgató UEFA-B1111 PTF-109381 UEFA A U11 10 45

UEFA-A Halgató UEFA-B1111 PTF-109381 UEFA A U13 10 45

UEFA-A Halgató UEFA-B1111 PTF-109381 UEFA A U14 10 20

UEFA-A Halgató UEFA-B1111 PTF-109381 UEFA A U15 8 15

UEFA-C TANC 1423-01128 Egyéb U7 6 10

UEFA-C TANC 1423-01128 Egyéb U9 6 12

UEFA-C 1402-00660 Egyéb U21 6 20

UEFA-C 1402-00672 Egyéb U13 2 15

UEFA-C 1402-00672 Egyéb U11 2 14

UEFA-C 1402-00660 Egyéb U9 6 12

UEFA-C 1402-00660 Egyéb U11 6 14

UEFA-C TANC 1423-01126 Egyéb U9 4 15

UEFA-C TANC 1423-01126 Egyéb U11 6 15

UEFA-C TANC 1423-01126 Egyéb U13 6 15

UEFA-C TANC 1423-01126 Egyéb U15 6 15

UEFA-C 046754 N-62/2008/T Egyéb U7 2 10

UEFA-C 046754 N-62/2008/T Egyéb U9 2 10
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UEFA-C 046754 N-62/2008/T Egyéb U11 6 12

UEFA-C 046754 N-62/2008/T Egyéb U13 6 15

Berger Ferenc 0000 Egyéb U7 6 10

Berger Ferenc 0000 Egyéb U9 6 10

UEFA-B 1789 UEFA B U7 6 10

UEFA-B 1789 UEFA B U9 6 12

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 7 835 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 320 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 000 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 938 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 15 672 000 Ft

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

Összesen 29 365 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

26 351 377 Ft 271 226 Ft 500 000 Ft 27 122 603 Ft 3 013 623 Ft 29 865 000 Ft 30 136 226 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

MLSZ Grassroots "C" 4 160 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam 1 190 500 Ft

UEFA Youth A elitképzés 1 571 500 Ft

UEFA "B" továbbképzés 4 100 000 Ft

UEFA "A" továbbképzés 2 100 000 Ft

1 122 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

558 181 Ft 5 638 Ft 0 Ft 563 819 Ft 563 819 Ft 1 122 000 Ft 1 127 638 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 68 368 Ft 107 822 Ft 53 633 Ft 122 001 Ft

Utánpótlás-nevelés 500 000 Ft 543 237 Ft 271 226 Ft 771 226 Ft

Összesen 568 368 Ft  893 227 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A tárgyi előfinanszírozott ingatlan, pályafelújítás, és pályavilágítás megtervezése, megrendelése során felmerülő költségek fedezésére.
Valamint ennek az elszámolásával, a TAO ellenőrzésével, és elszámolásával felmerülő költségek fedezésére, a jó és átlátható
adatszolgáltatás, és elszámolás miatt.

Utánpótlás-
nevelés

Az utánpótlás nevelés jogcím alatt megrendelt, és megvásárolt eszközök, sportfelszerelések, gyógyszerek, buszok megrendelésével,
utánpótlás tornák labdarúgó mérkőzések megszervezésével felmerülő költségek fedezésére. Valamint ennek az elszámolásával, a TAO
ellenőrzésével és elszámolásával felmerülő költségek fedezésére, a jó és átlátható adatszolgáltatás, és elszámolás miatt.

be/SFP-08122/2015/MLSZ

2015-07-28 14:39 25 / 33



Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

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

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Baja, 2015. 07. 28.

be/SFP-08122/2015/MLSZ

2015-07-28 14:39 26 / 33



Nyilatkozat 2

Alulírott Nagy György Imre (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Baja, 2015. 07. 28.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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 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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Baja, 2015. 07. 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 Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő Nincs 13 16 23%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő Nincs 10 14 40%

Edzőtáborok száma db Nyári napközis
focitábor

1 2 100%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db Focipályák
gyepszönyeg

0 4 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

Labdarúgó tornák rendezése db U7-U15-ig 6 11 83%

Ovi foci program folytatása db Ovodák 4 6 50%

Emeljük a szintet továbbképzések Fő Edzők 6 12 100%

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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő Megyei bajnokságokban 2015/16-os
bajnoki évtől.

10 45 350%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő Megyi bajnokságban 2015/16-os bajnoki
évtől megszünik.

35 35 0%

U16 fő Megyei bajnokságban 2015/16-os bajnoki
évtől.

16 35 119%

U15 fő Megyei női bajnokságban 2015/16-os
bajnoki évtől.

4 18 350%

Egyéb indikátorok

U7-U13-ig
csapatok

db Bozsik egyesületi 14 16 14%

U14-es csapat db Megyei bajnokság 1 2 100%

U7-U13-ig
csapatok

db Bozsik intézményi 6 9 50%
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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 955 176 Ft 9 648 Ft 0 Ft 964 824 Ft 964 824 Ft 1 920 000 Ft 1 929 648 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 5 241 304 Ft 53 633 Ft 68 368 Ft 5 363 305 Ft 2 298 559 Ft 7 608 231 Ft 7 661 864 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 241 304 Ft 53 633 Ft 68 368 Ft 5 363 305 Ft 2 298 559 Ft 7 608 231 Ft 7 661 864 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

26 351 377 Ft 271 226 Ft 500 000 Ft 27 122 603 Ft 3 013 623 Ft 29 865 000 Ft 30 136 226 Ft

Képzés 558 181 Ft 5 638 Ft 0 Ft 563 819 Ft 563 819 Ft 1 122 000 Ft 1 127 638 Ft

- ebből általános képzés 558 181 Ft 5 638 Ft 0 Ft 563 819 Ft 563 819 Ft 1 122 000 Ft 1 127 638 Ft

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

Összesen 33 106 038 Ft 340 145 Ft 568 368 Ft 34 014 552 Ft 6 840 825 Ft 40 515 231 Ft 40 855 376 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (32 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)

gyurialairasicimpeldany_1428335496.pdf Szerkesztés alatt, 609 Kb, 2015-04-06 17:51:36)
be7da62c95825ee14049059047a13a044be60eb2c5a3bec02f5e8ba7927dbef1

krisztianalairasicimpaldany_1428335529.pdf Szerkesztés alatt, 577 Kb, 2015-04-06 17:52:09)
24701664b1e8dd05867a6847dc3d91e0d0d0a0ab6cf46f34f3d0a26e96d7ab43

meghatalmazas_1428335569.pdf Szerkesztés alatt, 512 Kb, 2015-04-06 17:52:49) 9a3010ceb2be6467a613197f261598e2c0f72de95f6f6aec851ca60d69a8b90a

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

taouresmelleklet_1430332016.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-29 20:26:56)
e22222ee569d25598f1999787191358d57d5ef070b23e8c053ba11c8203418ab

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

palyafelujitas_1430331876.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 20:24:36) 25ab5c71633a9f42df3733ba47bbe51dabd12b4199f1669fdb107e88abf81619

palyavilagitas_1430331890.docx Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-29 20:24:50) 0460ca156271f9ee9529ccb109b379f91aa5f25792cce859e3929bc73b65cb40

Egyéb dokumentumok

img_0004_1430332392.pdf Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2015-04-29 20:33:12) 2c16e1e7f6f6e30db28d5416a671e9d6cbbf14ab6dd3b08297f69e9ce3907609

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

alapitvanyny.1_1428335107.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-06 17:45:07) 1e6e0f19b63849bab77bbeefcf355b975829cd988ef458f9bc95b44e8c543720

alapitvanyny.2._1428335137.pdf Szerkesztés alatt, 593 Kb, 2015-04-06 17:45:37) ca85ba002af586a9f1bd0334eab68c5c2f9ca64bdbc840e04d4d4dea09ec1810

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

img_1430191221.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 05:20:21) 19baf43aa39cb8b66967f7c82c4bbfdb7def1cd462e0dcc7b30484c36cf7ba41

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

1_labdarugas_utanpotlasaert_alapitv_1429866951.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-24 11:15:51)
fc06532191b2f168ed9214fea0f654a54192a0dafdc278c3a5946ee445d0e9e5

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

taouresmelleklet_1430332046.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-29 20:27:26)
e22222ee569d25598f1999787191358d57d5ef070b23e8c053ba11c8203418ab

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

img_0001_1430254023.pdf Szerkesztés alatt, 926 Kb, 2015-04-28 22:47:03) 6fbcaac7cc8a80346b017c6d1bd5f8e901e50bf9f640469ae07d73ff9a2d6c4f

img_0002_1430254058.pdf Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2015-04-28 22:47:38) 6970debb8349d838c815f6ca2c8c059d209216e06a7e312cb470f1bc360cacb6

img_1430330873.pdf Szerkesztés alatt, 956 Kb, 2015-04-29 20:07:53) f6bb4c9e188de33e86da25f0905e605cc9e511cf8e96ca2a89938848327c769c

img_0001_1430330943.pdf Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2015-04-29 20:09:03) c8a3d869fdb20dabb51c9f894d395b042285aa025731d5aa5cea2707d46c7817

img_1430026480.pdf Szerkesztés alatt, 583 Kb, 2015-04-26 07:34:40) 1eaf0e52d4e7e5693cf1629feea2f3d7e172c68c3d3a86b41da96d854b92ee21

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

img_1429867230.pdf Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2015-04-24 11:20:30) 5187e27ad59aede4f7c5bee34ed83306f58f54f452bed735b20ab6f3c9123e35

img_0001_1429867250.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-24 11:20:50) b7a422c0654486867ef0eb8f1cbe6a80d25ac28fef15a38a1951e8c73de0f9a4

vaskutsportcsarnok_1429867740.pdf Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2015-04-24 11:29:00)
f71915ec1cd5c357f47aaf27be27ebb206461d32f037d49d7a662e61329682d5

arajanlat_bacsbokod.pd_1430254431.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-28 22:53:51)
8d31b164181fdb59c9c2725a68d69fea62677de5c8eab975c492dc4b2072d766

arajanlat_vaskut.pd_1430254461.pdf Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2015-04-28 22:54:21)
8a5f50c922b853031658eb470976a1fc483e4d4f1a3110cd312e63c192279ec5

arajanlat_vaskut_mufuves.pd_1430254482.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-28 22:54:42)
bb3463d03d81ec0e5ab86092ae583606d38a0ddfdfbb519db52f0b0f11ae7780

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

funyirotraktormuszakileiras_1430254239.pdf Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2015-04-28 22:50:39)
04c6d3b685024ec6f20dceae91baee925655096e99111945e1fe929847180ee3

arajanlattransit_1430051477.jpg Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2015-04-26 14:31:17) b8227b76283f402eefb3c30779aee14897aa07fe0607a34f2abefc3a34f8a21b

v362labdarugasert125le_1430051520.doc Szerkesztés alatt, 912 Kb, 2015-04-26 14:32:00)
bf9c168fdbc887c9c9a592150c46466ef5fce3549afe16403ca98c6d2dab4712

v362labdarugasert155le_1430051549.doc Szerkesztés alatt, 912 Kb, 2015-04-26 14:32:29)
75eceee6cfea37c8223ea4b7c9f6fea894386f8d1d2db5690b62e9523af68a9a

v363labdarugasert_1430051591.doc Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2015-04-26 14:33:11)
ed4f7bffab55b9173eb58776ac75d69eff0306ba6e1ce4809e37a92108190105

v363labdarugasert_1430051603.doc Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2015-04-26 14:33:23)
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ed4f7bffab55b9173eb58776ac75d69eff0306ba6e1ce4809e37a92108190105

vivarocombi0001.pd_1430051618.pdf Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2015-04-26 14:33:38)
cf6855f0037fbd23b1df3a36e6178a3309258a2e63ec31155af7bda98729fe40

labdarugasutanpotlasaertbaja_1430051959.pdf Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2015-04-26 14:39:19)
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