MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
Telephely korszerűsítési program
Kiválasztási eljárásrend ismertetése a kérelmezők
és a megyei igazgatók számára
1. A FEJLESZTÉS CÉLJA
A telephely korszerűsítést támogató program célja az amatőr csapatok, valamint a Bozsik
programban résztvevő gyermekek sportolási lehetőségét kiszolgáló infrastruktúra
fejlesztése.
Jelen program állami támogatás felhasználásával valósul meg.
2. A FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB SZABÁLYOK
Az állami támogatás felhasználását szabályzó jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy
az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) sportcélú ingatlanra irányuló építési célú
beruházást és eszközbeszerzési fejlesztést valósítson meg az ország területén.
Jelen eljárásrendben kizárólag amatőr bajnokságban szereplő sportszervezetek
kaphatnak támogatást.
A pályázati felhívást a megyei igazgatók küldik ki az érintett sportszervezeteknek.
Jelen eljárásrend szabálya szerint az építési beruházással járó feladatokat az MLSZ
által országosan vagy megyénként meghirdetett (köz)beszerzési eljáráson kiválasztott
vállalkozás(ok) végzi(k) el. A (köz)beszerzési eljárásokra minimum 5 (öt) darab
vállalkozás kerül meghívásra. Az MLSZ a (köz)beszerzési eljáráson versenyeztetendő
kivitelezők közül minimum 2 db vállalkozás meghívására tesz javaslatot.
Az együttműködési megállapodás aláírásának előfeltétele, jelen útmutatóban
meghatározott összes szükséges dokumentum (összesített közműtérkép, talajmechanikai
szakvélemény, kivitelezési tervdokumentáció stb.) hiánytalan rendelkezésre állása,
valamint a kivitelezési feladatok feltételeinek biztosítása. A szükséges dokumentumok a
benyújtandó pályázat mellékletét képezik.
Mivel a kivitelezési – pályavilágítás korszerűsítés- feladatok beruházója és az eszközök
megrendelője az MLSZ lesz, jelen pályázaton nyertes pályázó szervezet nem kap vissza
nem térítendő támogatást, azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet
nem kell elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a
támogatással az állami támogatást nyújtó szerv felé közvetlenül elszámolnia.
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Amennyiben a kérelmező az útmutató szerinti korszerűsítésre és eszközfejlesztésre olyan
helyszínnel pályázik, amely nem a pályázó tulajdonát képezi, köteles a kérelemhez csatolni
a tulajdonos azon nyilatkozatát, amelyben a beruházás megvalósításához feltétel nélkül
hozzájárul és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás
pályázatnak megfelelő felhasználását a megvalósulástól számított 7 (hét) éven keresztül
biztosítja.
A fejlesztések becsült egységköltségét (irányár) jelen útmutató 5. fejezete tartalmazza.
A támogatói döntést követően aláírásra kerülő együttműködési megállapodás a
pályázati adatlapon szereplő becsült költséget fogja tartalmazni. A kivitelezés és
eszközbeszerzés tényleges költségét a nyertes kérelmező a kivitelező kiválasztási
folyamatának és az eszközbeszerzés lezárultát követően ismeri meg.
A közbeszerzési eljárás megkezdésének feltétele, hogy a kérelmező az együttműködési
megállapodást aláírja és a bruttó becsült beruházási összköltség 30%-val (hátrányos
helyzetű település esetén 10%-val) megegyező összeget legkésőbb az együttműködési
megállapodás kérelmező általi aláírását követő 8 napon belül folyósítsa. A kivitelezés,
az eszközátadás befejezését követően az MLSZ elszámol a pályázóval.
Amennyiben a kérelmező a szerződéskötési kötelezettségének az MLSZ támogatói
döntésének kézhezvételét követő 15 munkanapon belül önhibájából nem tesz eleget,
az MLSZ a kérelmezőt visszalépettnek tekintheti, és amennyiben indokolt, akár 2
évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból.
A nyertes kérelmező által egy összegben kifizetendő díj becsült bruttó összegét a pályázati
adatlap ismerteti azzal, hogy nyertes pályázat esetén a pályázó a pályázó becsült fizetési
kötelezettségét a felek a pályázó és az MLSZ között aláírásra kerülő együttműködési
megállapodás összegszerűen rögzítik.
A nyertes kérelmező kizárólag akkor bonthatja fel az aláírt megállapodást, ha a beruházás
tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap
benyújtásakor és az együttműködési megállapodásban szereplő kalkulált becsült irányárat.
Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indoklással
– esetleg indoklás nélkül – felbontja a megállapodást, akkor az MLSZ a pályázót 2 évre
kizárja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból, illetve az MLSZ jogosulttá
válik a pályázó elállásával kapcsolatban az MLSZ-szel szemben az állami támogatás nem,
vagy nem megfelelő felhasználásából eredő szankcióból eredő teljes kár pályázóval
szembeni érvényesítésére.
A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles. Amennyiben az illetékes építésügyi hatóság a fejlesztést építési
engedély köteles tevékenységnek ítéli meg, akkor ezt az MLSZ felé haladéktalanul jelezni
szükséges.
A fentiekben leírtak alapján a pályázathoz kapcsolódó legfontosabb lépések sorrendje a
következő:
1.
A fejlesztéssel érintett helyszínek kiválasztása.
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2.
3.
4.

Együttműködési megállapodás aláírása.
Önerő befizetése a becsült kivitelezési költség alapján.
A kivitelező kiválasztására és az eszközök beszerzésére vonatkozó (köz)beszerzési
eljárást az MLSZ központ lebonyolítja, a közbeszerzési eljárás eredményeként a
pontos kivitelezési költség ismertté válik.
Kivitelezési és eszköztelepítési feladatok megvalósítása.
MLSZ elszámol a támogatásban részesített kérelmezővel, majd a
minisztériummal.

5.
6.

A támogatáshoz kapcsolódó részletes előírásokat és feltételeket teljes körűen a jelen
útmutató 2., 3., 4. és 5. mellékletében található nyilatkozatok és az együttműködési
megállapodás tartalmazza.
3. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
A pályázatban támogatható tevékenységek, kizárólag nagypályára vonatkozóan:
I. Új pályavilágítás kialakítása
Edzés szintű pályavilágítás kiépítése. A kiépített fényerő 200 lux.
A rendeltetésszerű üzemeltetéshez 3x80 Amper áramerősség szükséges a pályától
maximum 50 méterre.
vagy
Mérkőzés szintű pályavilágítás kiépítése. A kiépített fényerő 350 lux (négy
vagy hat oszlopos megoldás).
A rendeltetésszerű üzemeltetéshez 3x160 Amper áramerősség szükséges a
pályától maximum 50 méterre.
vagy
II.

Pályavilágítás felújítása
A pályázó határozza meg a felújítás műszaki tartalmát.
és

III.







Kiegészítő eszközök beszerzésének támogatása:
Cserepad 6-18 fő között
Eredményjelző nettó 250.000 Ft vagy nettó 500.000 Ft értékben
Labdafogó háló (5 méter magas és pályánként maximum 400 méter hosszú
lehet)
Kerítés – kizárólag labdarúgópálya, illetve a labdarúgópályának helyet adó
sporttelep körbekerítésére
Lelátó 100-300 fő között
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A támogatott műszaki tartalmat jelen dokumentum 6. és 7. melléklete tartalmazza.
Egy pályázó egy kérelmet nyújthat be.
A pályavilágítás építése vagy felújítása támogatható tevékenység magába foglalja a
műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető díját, valamint amennyiben szükséges, a
tervadatpátálás költségét. A műszaki ellenőr a kivitelezés teljes nettó költségére vetítetten
fix 5 % díjazásban részesül. Amennyiben pályázó nem tud delegálni megfelelő
végzettséggel (elektromos) rendelkező műszaki ellenőrt, az MLSZ jelöl ki megfelelő
műszaki ellenőrt.
4. PÁLYÁZAT ÁLTAL NEM TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG
A kivitelezési feladatok megkezdéséhez a nyertes pályázónak számos tevékenységet el kell
végeznie, amelyek a pályázatban nem elismerhető költségek. Ilyenek például:
1. Bontás költsége.
2. Összesített közműtérkép beszerzésének költsége.
3. Szakvélemények elkészítésének költsége (pl.: talajmechanikai szakvélemény).
4. Közműfejlesztés költsége és közműfejlesztési hozzájárulás. A 3. fejezetben
meghatározott áramerősség kapacitásnak a kivitelezési feladatok megkezdéséig
rendelkezésre kell állnia.
5. Kivitelezési feladatokhoz szükséges közművek kiépítésének költsége, az építési
feltételek biztosítása (terület és annak megközelíthetőségének biztosítása, víz,
villany, stb.).
5. AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE
A pályázatban támogatott tevékenységek elismerhető becsült költsége:
I. Új pályavilágítás kialakítása
 200 lux kiépítése
Nettó 17.000.000,- Ft + 4.590.000 áfa, összesen bruttó 21.590.000 forint.
vagy
 350 lux kiépítése
Négy oszlopos megoldás:
Nettó 28.200.000,- Ft + 7.614.000 áfa, összesen bruttó 35.814.000 forint.
vagy
Hat oszlopos megoldás:
Nettó 26.000.000,- Ft + 7.020.000 áfa, összesen bruttó 33.020.000 forint.
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.
Egy pályázó maximálisan egy pálya világításának kivitelezési költségét szerepeltetheti
a pályázatában.
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III. Kiegészítő eszközök:


Cserepad (6-18 fő között)
Nettó 60.000,- Ft /szék + 16.200 áfa, összesen bruttó 76.200 forint.



Eredményjelző (nettó: 250.000 Ft)
Nettó 250.000,- Ft/db + 67.500 áfa, összesen bruttó 317.500 forint.
vagy
 Eredményjelző (nettó: 500.000 Ft)
Nettó 500.000,- Ft/db + 135.000 áfa, összesen bruttó 635.000 forint.


Labdafogó háló (5 méter magas és pályánként maximum 400 méter hosszú
lehet)
Nettó 20.000,- Ft/méter + 5.400 áfa, összesen bruttó 25.400 forint.



Kerítés (kizárólag labdarúgópálya, illetve a labdarúgópályának helyet adó
sporttelep körbekerítése)
Nettó 11.000,- Ft/méter + 2.970 áfa, összesen bruttó 13.970 forint.



Mobil lelátó (100-300 fő között)
Nettó 15.000,- Ft/fő + 4.050 áfa, összesen bruttó 19.050 forint.

Alapesetben támogatás mértéke a becsült nettó költségek 70%-a.
Amennyiben a fejlesztés megvalósulási helyszíne vagy az igénylő székhelye a 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet szerint hátrányos helyzetű településen van (lásd jelen útmutató 8.
melléklete), akkor a támogatás mértéke a becsült nettó költségek 90%.
A támogatás becsült összegét az adatlap tartalmazza.
A közbeszerzési eljárások eredményeként kialakult végleges elszámolható költség
maximum 10%-al lehet nagyobb, mint a fentiekben meghatározott becsült költség.
Az önrész mértéke


Amennyiben az igénylő székhelye vagy a fejlesztés megvalósulásának helyet adó
település szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. vagy 3.
mellékletében, akkor az önerő a pályázat által támogatott műszaki tartalom becsült
bruttó költségének 10%-a

vagy


Minden más esetben az önrész mértéke a pályázat által támogatott műszaki tartalom
becsült bruttó költségének 30%-a.
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A pályázati adatlapon kizárólag a pályázat által támogatott műszaki tartalom önrész igénye
jelenik meg. A támogatás nettó összegére jutó áfa elszámolása nem az
önkormányzat/sportszervezet feladata, így ez az összeg az adatlapon nem jelenik meg.
Az előleg összege megegyezik a pályavilágítási rendszer korszerűsítésének és a
kiegészítő eszközök beszerzésének becsült önerő igényével.
Az önrész összegét kiegészítik a 4. fejezetben részletezett el nem számolható költségek, de
ezen tevékenységek összegét a pályázati adatlapon nem kell megjeleníteni.
6. PÁLYÁZÓK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Önkormányzat
 Önálló települési (kerületi) önkormányzat (nyilatkoznia kell, hogy a fizetési
kötelezettségnek megfelelő összeg teljes mértékben rendelkezésre áll.)
vagy
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:
 Az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata szükséges
ahhoz, hogy a 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
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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.
A pályázó tudomásul veszi, hogy 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.
Azon sportszervezetek/önkormányzatok, amelyek nem a saját megyéjük
bajnokságában játszanak, pályázatukat a bajnokságot üzemeltető megyei
igazgatóság keretének terhére adhatják be.
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 támogatásból megszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak – azok a hatályos
vonatkozó jogszabály(ok) szerinti értékcsökkenési leírásáig – csak az MLSZ
előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg.

Kiegészítő információk a jogosultsággal kapcsolatban (kizárólag sportszervezet
esetében):
 A pályázat meghirdetésének időpontjában az NB I., az NB. II. és az NB. III klubok
és/vagy azok utánpótlás-nevelő egyesületi nem indulhatnak.
 Kizárólag futsal és strandfoci bajnokságban szereplő sportszervezet nem nyújthat
be pályázatot.
7. A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA
Jelen eljárásrendben a 6. fejezetben ismertetett formai feltéteknek kell megfelelnie a
pályázónak.
A támogatói döntés meghozatala során az alábbi szempontokat mérlegelhetik a
döntéshozók.
Önkormányzatok esetében
Sorszám

1.

Szempont
Pályázó, lakosságszáma 2016. december 31-én az önkormányzat
nyilvántartása szerint.
 2.000 fő alatt
 2.000 fő -15.000 fő között
 15.000 fő fellett
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2.

A pályavilágítás indokoltság a jelenlegi infrastruktúra ellátottság és a
várható kihasználtsági adatok (kapacitás-kihasználtság) alapján.

3.

A Bozsik-program egyesületi vagy intézményi programjában részt
vevő, a település területén működő sportszervezet vagy oktatási
intézménnyel rendelkezik együttműködési megállapodással.

Sportszervezetek esetében
Sorszám
1.

2.

3.

Szempont

Előnyt élveznek azok a sportszervezetek, amelyek csapata a megyei I.
osztályban szerepel
UP csapatok száma az alábbi táblázat szerint
Verseny
felnőtt I. o.
felnőtt II. o.
felnőtt III. o.
felnőtt IV. o.
tartalékcsapat
U 21
U20
U 19
U 18
U 17
U 16
U 15
U 14
U 13, U12
U11 és U9 és U7 (együttesen)
Női
Leány
öregfiúk és/vagy veterán
és/vagy old boy
Körzetközpontalközpont besorolás

Ezen szempontokat a kérelmezőnek figyelembe kell vennie, amikor az adatlap 4. pontját
tölti ki.
A megyei igazgatók a beérkezett formailag megfelelt kérelmeket sorrendbe rendezik a
fentiekben ismertetett szempontoknak történő megfelelés alapján. A megyei igazgatók a
formailag megfelelt kérelmeket a sorrend alapján támogatásra vagy tartaléklistára javasolt
státuszba sorolják.
A területileg illetékes megyei igazgatók előterjesztése alapján javaslatára a megyei
társadalmi elnök dönt a fejlesztéssel érintett helyszínekről. Az MLSZ központ fenntartja
magának a jogot, hogy a támogatói döntést módosítsa.
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Támogatói döntésbe csak kizárólag formailag megfelelt pályázat részesülhet. A támogatói
döntésről az MLSZ illetékes szervezeti egysége e-mailben és tértivevényes levélben értesíti
a támogatásban részesített kérelmezőket.
8. PÁLYÁZAT
MEGHIRDETÉSÉNEK,
BENYÚJTÁSÁNAK
HIÁNYPÓTLÁSÁNAK MÓDJA HATÁRIDEJE

ÉS

A pályázati adatlapot (jelen dokumentum 1. melléklete) Excel és szkennelt formában,
valamint a releváns mellékleteit elektronikusan (e-mail vagy adathordozón (CD, DVD
stb.) cégszerűen aláírva kell benyújtani az MLSZ területileg illetékes megyei
igazgatóságára 2017. október 2. és október 31. között.
A megyei igazgatóságok a pályázatok formai ellenőrzését a pályázat benyújtást
követően 2017. november 5-ig.
A pályázatok hiánypótlását a megyei igazgatóságok intézik. A hiánypótlás keretében
benyújtandó adatokról és dokumentumokról, a benyújtás formájáról és határidejéről a
pályázót az illetékes megyei igazgatóság képviselője értesíti e-mailben. A kérelmező
felelőssége, hogy a hiánypótlásról szóló értesítést határidőben elolvassa.
A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége, amelyet a
hiánypótlásra felszólító e-mail kiküldését követő 3 munkanapon belül kell teljesíteni
(legkésőbb 2017. november 8-ig). A hiánypótlást szintén az illetékes megyei
igazgatóságnak kell elküldeni elektronikus úton az első bekezdésben leírt
követelményeknek megfelelően.
Amennyiben a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, úgy pályázata a
rendelkezésre álló adatok alapján kerül értékelésre. Támogatásban csak a formailag
teljesen megfelelt pályázat részesülhet.
A megyei társadalmi elnökségek döntési javaslataikat 2017. november 15-ig továbbítják
az MLSZ központ részére. Az MLSZ központ a megyék döntési javaslatait 2017. november
24-éig hagyja jóvá.
Az előzőekben már pályázók módosíthatják a pályázatukat. Amennyiben a pályázat
műszaki tartalma változatlan marad és kizárólag a támogatás/önerő összege módosul
akkor elég az adatlapot újból benyújtani. Amennyiben a műszaki tartalom is változik,
akkor a teljes dokumentációt szükséges újból benyújtani. A pályázati adatlapon
jelezni kell azt, hogy az igénylő benyújtott-e már pályázatot.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség!
9. PÁLYÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A benyújtott pályázatoknak az alábbi formai követelményeket szükséges teljesíteniük:
1. Az adatlap összes releváns cellája kitöltött (1. melléklet).
2. A pályázati dokumentáció teljes körűen tartalmazza az adatlap (Excel fájl és
cégszerűen aláírt szkennelt formátum) alábbiakban felsorolt mellékleteit (amennyiben
szükséges aláírt eredeti példányát):
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2.1. Megfelelő tartalmú aláírt kérelmezői nyilatkozat (nyilatkozat tartalma eltér
önkormányzati vagy sportszervezeti kérelmező esetében).
2.2. Megfelelő tartalmú aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot(kat) a fejlesztés
(beruházás) megvalósításához és az eredeti rendeltetés (sportfunkció) 7 (hét)évig
történő fenntartásához és kötelezettségvállalás a felhasználás jogosult általi
ellenőrzésének biztosítására. Továbbá aláírt tulajdonosi nyilatkozat arról, hogy
hogy - nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
2.3. A fejlesztéssel (építés és/vagy eszköz) érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi
tulajdoni lapjának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát.
2.4. Új pályavilágítás kialakítása és lelátó esetében a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási
tevékenység nem építésiengedély-köteles.
2.5. Külső kerítés, labdafogó háló, lelátó, cserepad és eredményjelző esetében a
jelenlegi és a tervezett állapotot ismertető egyszerű műszaki leírást,
fotódokumentációt.
2.6. 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.
2.7. Meglévő világítás felújítása esetén nyilatkozat arról, hogy a felújítással nem
érintett eszközök üzemszerű működése hibátlan.
2.8. Képviselőtestület határozata a pályázó által egy összegben kifizetendő összeg
rendelkezésre állásáról (önkormányzati pályázó esetén), sportszervezet esetében
nyilatkozat.
2.9. Új pályavilágítás kialakítása és lelátó esetében érvényes talajmechanikai
szakvéleményt arról, hogy beruházás területen nem kell költségnövekedésre
számítani a kivitelezés kapcsán, a terület megfelel a pályázat tárgyának
megépítésére (talajszerkezet, talajvíz, belvíz, stb.) és amely szakvélemény később
megfelelő lehet a kivitelezési terv területre történő esetleges adaptálásához is.
Amennyiben a fenti szakvéleményt a telek tulajdonosának erre vonatkozó
nyilatkozatával helyettesíti a nyertes pályázó, akkor tudomásul veszi, ennek teljes
kockázatát (anyagi, műszaki, jogi, stb.) viselnem kell.
2.10. Helyszínrajz, vázrajz a futballpálya és az esetlegesen meglévő világítás és a
tervezett világítás helyének feltüntetésével.
2.11. Új pályavilágítás kialakítása és lelátó esetében közmű genplán (összesített
közműterv), vagy a szolgáltatók nyilatkozata arról, hogy a pálya/lelátó alatt és
felett, valamint a védőtávolságokon belül semmilyen közmű nincs vezetve.
2.12. Nyilatkozat arról, hogy a kivitelezési feladatokhoz szükséges közművek
kiépítésének költségét, az építési feltételek biztosítását (terület és annak
megközelíthetőségének biztosítása, víz, villany, stb.) a kérelmező vállalja.

Az útmutató mellékletei:
1.

Adatlap (Excel)

2.

Nyilatkozat sablon önkormányzati kérelmező számára
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3.

Nyilatkozat sablon sportszervezeti kérelmező számára

4. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok
4.1 Önkormányzat, nem saját tulajdon
4.2 Önkormányzat, saját tulajdon
4.3 Sportszervezet, nem saját tulajdon
4.4 Sportszervezet, saját tulajdon
5. Együttműködési megállapodások tervezete
5.1 Eszközbeszerzés esetében (tömörített fájl):
5.1.1 Önkormányzat
5.1.2 Sportszervezet
5.2 Pályavilágítás felújítás esetében (tömörített fájl):
5.2.1 Önkormányzat saját tulajdon
5.2.2 Önkormányzat idegen tulajdon
5.2.3 Sportszervezet saját tulajdon
5.2.4 Sportszervezet idegen tulajdon
5.3 Új pályavilágítás kiépítése esetében (tömörített fájl):
5.3.1 Önkormányzat saját tulajdon
5.3.2 Önkormányzat idegen tulajdon
5.3.3 Sportszervezet saját tulajdon
5.3.4 Sportszervezet idegen tulajdon
6.
Műszaki leírás új világítás kiépítésére, tömörített fájl (műszaki leírások,
elektromosrajzok, fénytechnika)
7.
Műszaki elírás az eszközökre (cserepad 6-18 fő között, eredményjelzők,
labdafogó háló, kerítés, mobil lelátó)
8.
Hátrányos helyzetű települések felsorolása
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