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Tisztelt Polgármester úr! Képviselő testület ! 

 

 
 

 MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Telephely korszerűsítési programot irt ki amire a 

Jánossomorjai SE is szeretné beadni a pályázatát . 

 

A teljes pályázati anyagot a Polgármester úr részére elküldtem  és az előzetes egyeztetések alapján 

ezen két lehetőséget szeretném röviden bemutatni. 

 
A pályázatban támogatott tevékenységek elismerhető becsült költsége:  

I. Új pályavilágítás kialakítása  

 

 

Nettó 17.000.000,- Ft + 4.590.000 áfa, összesen bruttó 21.590.000 forint 

 

 

A pályavilágítás felújítása   pályázat lenne az Egyesületünk részére is jó, mivel az Önkormányzat 

is foglalkozót vele és különített el már rá pénzt .   
 

II. Pályavilágítás felújítása  
A pályázó határozza meg a műszaki tartalmat. Maximális elszámolható költség: nettó 6.300.000,- Ft + 

1.701.000 áfa, összesen bruttó 8.001.000 forint.  
 

 
Új pályavilágítás kialakítása és lelátó esetében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság 

igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles.  

 
Meglévő világítás felújítása esetében a jelenlegi és a tervezett állapotot ismertető egyszerű műszaki 

leírást, fotódokumentációt, tételes árazott költségvetést, amely alapján az anyagok és munkadíjak 

mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók. A költségvetéseket .xls vagy .xlsx 

formátumban kell elkészíteni.  

 Meglévő világítás felújítása esetén nyilatkozat arról, hogy a felújítással nem érintett eszközök 

üzemszerű működése hibátlan.  

 Képviselőtestület határozata a pályázó által egy összegben kifizetendő összeg rendelkezésre állásáról 

(önkormányzati pályázó esetén), sportszervezet esetében nyilatkozat.  

 
Helyszínrajz, vázrajz a futballpálya és az esetlegesen meglévő világítás és a tervezett világítás helyének 

feltüntetésével.  

 

 

 A támogatás mértéke a becsült nettó költségek 70%-a. A támogatás összegét az adatlap tartalmazza.  
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A közbeszerzési eljárások eredményeként kialakult végleges elszámolható költség maximum 10%-al 

lehet nagyobb, mint a fentiekben meghatározott becsült költség.  

Az önrész mértéke a becsült bruttó költségek 30%-a és a nem elszámolható költség összege.  

Az előleg összege megegyezik a pályavilágítási rendszer korszerűsítésének és a kiegészítő eszközök 

beszerzésének bruttó becsült költségének 30%-val.  

Az önrész összegét kiegészítik a 4. fejezetben részletezett el nem számolható költségek, de ezen 

tevékenységek összegét a pályázati adatlapon nem kell megjeleníteni. 

 

 

 

Sportszervezet, amely az alábbi feltételeket teljesíti.  
1. Adott sportszervezet nincs támogatás kizárás hatálya alatt.  

2. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében, a pályázó sportszervezet által felnőtt férfi 

nagypályás bajnokságban indított csapatuk legmagasabb bajnoki besorolása legfeljebb a 
megyei/budapesti I. osztály a 2016/2017 versenyévadban.  

3. A pályázónak nincs lejárt köztartozása.  

4. A pályázónak nincs 190 napnál régebbi lejárt tartozása az MLSZ felé.  

5. Az érintett sportszervezet az MLSZ által szervezett és a megyei igazgatóságok által lebonyolított 

bajnokságok bármely osztályából vagy korosztályából nem lépett vissza/nem lett kizárva a 2016/2017-
es versenyévadban.  

6. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (ld. az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 82. §).  

7. A pályázó átlátható szervezetnek minősül.  

 

A kérelmezőnek a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell a jelen eljárásrendhez 

kapcsolódó legfontosabb feltételekről. Sportszervezeti vagy önkormányzati pályázó esetén a 

nyilatkozat tartalma eltér. A nyilatkozat sablonokat jelen útmutató 2. és 3. melléklete tartalmazza.  
Jelen eljárásrendben csak olyan sportszervezet vehet részt, amely a fenti feltételeknek teljes körűen 

megfelel. A pályázati adatlap kiküldése előtt a területileg illetékes Megyei Igazgatóság ellenőrzi 

azt, hogy a meghívásra kerülő kérelmező teljesíti-e a feltételeket. A meghívott kérelmező az 

adatlap aláírásával nyilatkozik, hogy a feltételeknek megfelel.  

Egyéb fontosabb feltételek:  

pályázó az ingatlant a felújítás (beruházás) megvalósulásától számított 7 (hét) éven keresztül a nyertes 

pályázat alapján meghatározott együttműködési megállapodásban meghatározott sportcélnak 

megfelelően használja. A pályázó kötelezettséget válla arra, hogy legkésőbb az MLSZ felhívására 

haladéktalanul és maradéktalanul teljesíti a támogatásnak megfelelő felhasználás ellenőrzéséhez 

szükséges adatszolgáltatást. Ezen felül az ingatlan tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, hogy - nem áll 

fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja.  

gy a megvalósult beruházás támogatási célnak megfelelő 

felhasználását az MLSZ-en túl az állami támogatások felhasználására vonatkozó jogi normákban arra 

feljogosított állami szervek (így különösen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által megbízott szervezet vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, stb.) jogosultak ellenőrizni. A pályázó kötelezettséget 

vállal arra, hogy biztosítja a jogosultak számára a felhasználás akadálytalan ellenőrzését. 

 

 

 

 A beruházással érintett sportlétesítmény nem állhat egyetlen sportszervezet /önkormányzat kizárólagos 

használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább húsz százalékában másnak is szükséges 

használnia.  

 



A pályavilágítás felújítással kapcsolatban már felvettem a kapcsoltatott a  Lajta Tech céggel akik a tartó 

oszlopokat gyártják  és a VILKOR céggel akik a teljes kivitelezést  vállalnak ilyen esetben illetve 

Mátyás Ferenc Mosonmagyaróvári vállalkozóval is. 

A Jánossomorjáról Megkerestem Gulyás urat a pályázattal kapcsolatban aki úgy nyilatkozott, hogy 

nincs kapacitása ezen pályázat tervezésére és lebonyolítására. 

 

A JSE megfelel a pályázati feltételeknek. 

 

Amennyiben a pályázathoz szükséges Önrészt a Képviselő-testület megszavazza úgy a JSE vállalja, 

hogy  időben benyújtja az anyagot még- ha az idő nagyon rövid is.  

 

Jánossomorja, 2017. 09. 07. 

 

 

                                                                                     Tisztelettel: 

    

 

                                                                                                                  Kiss Sándor 

                                                                                                                   JSE elnök 

 

 

    

 


