
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mohácsi Torna Egylet 1888

A kérelmező szervezet rövidített neve  MOHÁCSI TORNA EGYLET

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBI/B

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

Adószám  19941273-2-02

Bankszámlaszám  11731070-20005715-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7700  Város  Mohács

Közterület neve  Kórház  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7700  Város  Mohács

Közterület neve  Kórház  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 69 322 660  Fax  +36 69 322 660

Honlap  www.mte1888.hu  E-mail cím  mte@mte1888.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bauer Nándor Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  36 30 350 50 04  E-mail cím  mte@mte1888.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Schmidt Zsuzsanna +36 30 395 79 05 mte@mte1888.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Mohács Városi Sportcsarnok Mohács Város Önkormányzata Mohácsi Torna Egylet 25 Felk. és versenyeztetés

Marek Sportcsarnok Mohács Város Önkormányzata Mohácsi Torna Egylet 5 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1888-10-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1987-10-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

be/SFPHP01-06042/2018/MKSZ

2018-09-06 09:22 2 / 31



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 86 MFt 106 MFt 110 MFt

Állami támogatás 18 MFt 34 MFt 35 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 34 MFt 36 MFt 38 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 45 MFt 144 MFt 145 MFt

Egyéb támogatás 10 MFt 13 MFt 15 MFt

Összesen 193 MFt 333 MFt 343 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 96 MFt 149 MFt 150 MFt

Működési költségek (rezsi) 15 MFt 17 MFt 18 MFt

Anyagköltség 11 MFt 37 MFt 20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 45 MFt 62 MFt 62 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 19 MFt 22 MFt 22 MFt

Összesen 186 MFt 287 MFt 272 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 35,82 MFt 57,86 MFt 60 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 11 883 545 Ft 237 671 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 783 177 Ft 35 664 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

30 070 894 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

59 519 723 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A szakosztályunk elsődleges célja a kézilabda sportág népszerűsítése, szakosztályunk létszámának folyamatos emelése, a szakmai munka minőségének javítása,
ezáltal szakosztályunk eredményességének növelése. Célunk továbbá a szakosztályunk által használt városi sportcsarnok minőségi fejlesztése, annak
kihasználtságának növelése, jobb komfortérzet, jobb minőségi szolgáltatás elérése, az előző szezonok tárgyi fejlesztéseiből következően. Fő célunk, hogy
meghatározó sportbázisa maradjunk térségünknek. A működési és versenyeztetési költségek ekkora tagsági létszám mellett, nagy terhet róttak szakosztályunkra,
egyesületünkre. Pályázatunkban ezért is a leglényegesebb az utánpótlás fejlesztése. A kézilabda szakosztályunk tevékenységét és fejlesztési koncepcióját nem csak
Mohácson, hanem térségünkben is népszerűsítjük, hisz a bajnoki szerepvállalásunk is ezt írja elő ehez igénybe vesszük a lehető legtöbb médiacsatornát és az
internetet is. Programjainkat és versenyeinket, mérkőzéseinket a lehető legszélesebb körben népszerűsítjük. Megvalósítottuk és folytatni kívánjuk, hogy a környező
falvakból edzésre járó gyermekeket, sportolókat saját kisbusszal szállítsuk edzésre és haza. Szakosztályunkban jelenleg 1 felnőtt NB I/B, 8 utánpótlás korcsoportban
végzünk edzéseket e korcsoportok bővítése feltétlenül feladatunk. Utánpótlásunk 8 bajoki kiírásban szerepel a szakszövetség versenyrendszerében. Felvettük
szakmai kapcsolatot több magasabb osztályú klub szakmai vezetőivel és a határon túl található Horvát és Szerbiai klubok vezetőivel, mivel meggyőződésünk, hogy a
folyamatos szakmai eszmecserék, edzőmérkőzések során és után, a tapasztalatok átadása gyermekeinknek az edzésmunkában, felkészítésben óriási előnyt fog
biztosítani számukra. Szakmai együttműködést kötöttünk a helyi 4 általános iskolával is. Csapataink rendelkezésére áll a városi sportcsarnok, nemzetközi méretű
pályával, egy teljesen felszerelt kondicionálo terem és több iskolai tornaterem. Rendszeresen tartjuk az erőnléti edzéseket, különböző tematikával a korosztályoktól
függően, kapusedzéseket minden korosztályban és minden edzőnk tett sikeres vizsgát a licenc szerző tanfolyamokon. Jelenlegi taglétszám: 130 körüli, ezt szeretnénk
jövőre 10%-al emelni. Célunk, hogy helyi és kistérségi kézilabda nevelő központtá váljunk, megfelelő szakemberekkel, tömegbázissal és kellő forrásokkal 

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

Nem pályázunk ingatlanfejelsztésre 

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 sport megszerettetése, a napi rendszeres testmozgás igényének kialakítása már az óvodában elkezdődik. A sporteredmények városi elismerése is ösztönzi a
fiatalokat a teljesítményre. Nehezíti a folyamatos és hatékony utánpótlásrendszer megteremtését, hogy a középiskolás fiatalok nagy része más településen tanul
tovább, így vagy eligazol, vagy csökkentett számú edzésen vesz részt, mivel sajnos városunkban nincs felsőfokú képzés. Ezért is fektetünk nagy hangsúlyt a
minőségi létszám bővítésre, a klasszikus ’’piramis’’ rendszer felépítésére és eredményeinket jól mutatja, hogy minden évben több sportolónk igazol magasabb
osztályú egyesületekbe, profi klubokba. Az MKSZ Szivacskézilabda, Erima és a megyei szövetség verseny-programjaiban részt veszünk ezzel is erősíteni kívánjuk a
térségi vezető szerepünket. A környező településeken az utánpótlás nevelés beindításának elősegítését fontos feladatunknak tekintjük, együttműködve a helyi
közoktatási intézményekkel. Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat nyújtotta erőforrásokra. Sportszakmai munkánk minőségét javítja
az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítása. A felszerelések (egy részének) biztosításával illetve ingyenes tagsági díjjal a hátrányos
helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani. Minden évben egy toborzást tartunk, kora nyáron az iskolai szünet kezdete előtt és egy
edzőtábort szervezünk elutazással, hogy elismertek, ismertek legyünk. A Szövetség céljaival összhangban arra törekszünk, hogy a szerényebb körülmények között
felnövő gyerekeket is be tudjuk vonni a sportba és a mindennapjaik szerves részévé tegyük a mozgást, a kézilabdázást, ehhez is segítséget nyújt a Tao programunk
finanszírozása. A megkezdett munka eredményeképpen utánpótlásunk létszáma már 130 főre nőtt. A sportág népszerűsítése érdekében több tornát is szervezünk, a
legtöbbet a téli felkészülési időszak alatt minden korosztályban akik bajnoki rendszerben szerepelnek. Együttműködő partneriskoláink és a kistérség közel 30
kisiskolája rendelkezik akkora tanulólétszámmal, hogy a minőségi kiválasztó rendszeren keresztül, minőségi szakmai munkával, komoly versenyeztetési lehetőséget
nyújtva, szakosztályunk ezeket a fiatalokat bevonzza a kézilabda vérkeringésébe. Célunk, hogy pár éven belül egyenrangú partnerei legyünk a magasabb osztályú
csapatoknak utánpótlás eredményessége szempontjából és meg tudjuk tartani tehetségeinket. 

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

Egyesületünkben működő NBI/B-s felnőtt női csapat mellett a Junior és ifi, serdülő, U14-U9 csapatunk is szerepel bajnokságban és helyi szinten ezek a csapatok
jelentik az utánpótlás perspektíváját. Felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza a
gyerekek sportolási kedvét, motivációját, különös tekintettel arra, hogy városunkban és az azt övező térségben a női kézilabda az egyik legsikeresebb és emiatt az
első helyért vetekszik a labdarúgással, mint látvány-csapatsportág, ezért egyértelmű célunk az NB I/B szereplés javítása, amennyiben az anyagi forrásokat is
biztosítani tudjuk hozzá. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben
tartása és megerősítése. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a
sportolással és az egészséges életmóddal megismertetni. Az utánpótláskorú gyermekeink körében felnőtt csapatunk népszerűsége kiváló és fontosnak is tartjuk e
szakmai és baráti kapcsolatok erősítését a sportolóink körében. Egy anyagilag megerősödő egyesület természetszerűen sokkal jobb feltételekkel folytathatja
tömegesítési és szakmai programjait egyaránt, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként
már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk. Nagy örömmel tölt el
sok gyermeket a sportfelszerelések, sportruházatok átadása számukra és szolid anyagi helyzetük miatt biztosan megbecsüléssel használják azokat. A folyamatos,
minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag képzett edzők alkalmazása, akik a kézilabdára, a sportág megkedveltetésére, és a gyerekek fejlődésére tudnak akár
a nap 8 órájában koncentrálni. Városunk Önkormányzata felismerve felelősségét a lakosság egészségi állapotáért, a fiatalok kulturált kikapcsolódásáért,
szórakoztatásáért, a sportközösségek, civil szervezetek népességmegtartó szerepének megtartásáért, eddig is és az elkövetkező években is kiemelt figyelmet szentel
a sportnak. Alapvető érdeknek tartja, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. Bizonyítja
ezt, az eddigi több éves fejlesztéseinkhez folyamatosan biztosított önerő támogatás, több tízmillió Ft értékben.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Tech. Vezető Erdélyi Bianka Egyéb 8 12 280 000 Ft 49 140 Ft 3 949 680 Ft

Csapatmen. Gerber Csaba Egyéb 4 12 150 000 Ft 26 325 Ft 2 115 900 Ft

Sportm.társ Oszlár
Gergely

Egyéb 8 12 250 000 Ft 43 875 Ft 3 526 500 Ft

Gyógytornász Haramza
Gizella

Egyéb 2 12 50 000 Ft 8 775 Ft 705 300 Ft

Sportm.társ Ruff Zsófia Egyéb 8 12 280 000 Ft 49 140 Ft 3 949 680 Ft

Egyéb Oszlár
Ferencné

Egyéb 8 12 210 000 Ft 36 855 Ft 2 962 260 Ft

Edző 791 FÜZESI
FERENC

Egyéb 2 12 187 500 Ft 32 906 Ft 2 644 872 Ft

Masszőr Sirok Milán Egyéb 1 12 37 500 Ft 6 581 Ft 528 972 Ft

Ügyv. Elnök Schmidt
Zsuzsanna

Normál 3 12 135 000 Ft 28 350 Ft 1 960 200 Ft

Sportm.társ Hoffmann
Zília

Normál 3 12 73 500 Ft 15 435 Ft 1 067 220 Ft

47 120 1 653 500 Ft 297 382 Ft 23 410 584 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Erdélyi Bianka 1992-10-02 N.r.

Gerber Csaba 1977-09-16 N.r.

Oszlár Gergely 1995-08-13 N.r.

Haramza Gizella 1968-11-01 N.r.

Ruff Zsófia 1996-12-03 N.r.

Oszlár Ferencné 1994-06-02 N.r.

FÜZESI FERENC 1960.07.01. B

Sirok Milán 1986-12-20 N.r.

Schmidt Zsuzsanna 1989-08-28 N.r.

Hoffmann Zília 1988-10-01 N.r.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

11 527 039 Ft 118 835 Ft 237 671 Ft 11 883 545 Ft 11 883 545 Ft 23 648 255 Ft 23 767 090 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz Futópad db 1 1 104 900
Ft

1 104 900 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 20 12 700 Ft 254 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz wax doboz 10 14 000 Ft 140 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 10 6 500 Ft 65 000 Ft

Sporteszköz labda db 25 22 000 Ft 550 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 20 9 000 Ft 180 000 Ft

2 493 900 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Futópad A felnőtt csapat által is használt konditerembe szeretnénk vásárolni egy ipari futópadot, a téli és rossz ideji felkészülésekre.

kézilabda mez (meccs) E fejlesztés keretei belül a felnőtt csapat számára szeretnék új mezt vásárolni.

kézilabda nadrág (meccs) E fejlesztés keretei belül a felnőtt csapat számára szeretnék új mérkőzés nadrágot vásárolni.

wax E fejlesztés keretei belül a felnőtt csapat számára szeretnék wax-ot vásárolni.

wax lemosó E fejlesztés keretei belül a felnőtt csapat számára szeretnénk kézi, valamint a pálya letisztításához wax lemosót vásárolni.

labda E fejlesztés keretei belül a felnőtt csapat számára szeretnék labdát vásárolni.

rövidnadrág E fejlesztés keretei belül a felnőtt csapat számára szeretnék új edző rövid nadrágot vásárolni.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 729 681 Ft 17 832 Ft 35 664 Ft 1 783 177 Ft 764 219 Ft 2 529 564 Ft 2 547 396 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
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)

TEB Sportcsarnok
bővítése

Sportcsarnok fejlesztés, öltözö-,
konditerem-, bemelegítőterem építés
II. ütem

2018-12-10 2019-09-30 2019-09-30 42 657 711 Ft

42 657 711 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Sportcsarnok fejlesztés, öltözö-,
konditerem-, bemelegítőterem
építés II. ütem

7700
Mohács
Sport
1

3408/235 önkormányzati A kézilabda szakosztály használatában lévő városi
sportcsarnok épületének teljes felújításának II. üteme,
bővített műszaki tartalommal (tűzjelző rendszer). Az I.
ütem a 2016/17-es pályázatunk része, az újabb
pályázati beadást a két év alatt kialakult árnövekedések
indokolják.

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 29 770 185 Ft 300 709 Ft 0 Ft 30 070 894 Ft 12 887 526
Ft

42 657 711 Ft 42 958 420 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 16:12:32

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 5 5 0 0

U9 9 9 0 0

U10 14 13 0 0

U11 4 2 0 0

U12 8 5 0 0

U13 14 9 0 0

U14 11 4 0 0

U15 0 0 0 0

serdülő 28 14 0 0

ifjúsági 39 18 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 132 79 0 0
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 16:12:44

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 2 0 - -

U8 2 0 2 0

U9 1 0 1 0

U10 1 0 1 0

U11 1 - 0 0

U12 - 0 0 0

U13 1 - 1 0

U14 - 0 0 0

U15 - - - 0

serdülő 1 0 1 0

ifjúsági 1 0 1 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 10 0 7 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U13, U8, U9

Nem
releváns

0 0 Ft 800 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Mohács Városi
Sportcsarnok

Ifjúsági, Serdülő, U10,
U13, U8, U9

8 200 Ft 96 12 1152 9 446 400 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Kapusedző 881 ANDRÁSSY BEÁTA Egyéb 8 12 250 000 Ft 43 875 Ft 3 526 500 Ft

Edző 12792 BOZSOVICS RITA Egyéb 8 12 300 000 Ft 52 650 Ft 4 231 800 Ft

Edző 10386 KALÓ ZSÓFIA Egyéb 8 12 300 000 Ft 52 650 Ft 4 231 800 Ft

Edző 4784 SPÁN ILDIKÓ Egyéb 8 12 300 000 Ft 52 650 Ft 4 231 800 Ft

Erőnléti edző Oszlár Ágnes Egyéb 8 12 150 000 Ft 26 325 Ft 2 115 900 Ft

Edző 1420 OSZLÁR FERENC Egyéb 4 12 150 000 Ft 26 325 Ft 2 115 900 Ft

Gyógytornász Haramza Gizella Egyéb 6 12 150 000 Ft 26 325 Ft 2 115 900 Ft

Edző 1708 ZSOLT KRISZTINA Egyéb 8 12 300 000 Ft 52 650 Ft 4 231 800 Ft

Edző 11540 LADICS VIVIEN Egyéb 8 12 300 000 Ft 52 650 Ft 4 231 800 Ft

Technikai vezető Balogh Bernadett Egyéb 8 12 300 000 Ft 52 650 Ft 4 231 800 Ft

Technikai vezető Dr. Szél Zoltán Egyéb 8 12 300 000 Ft 52 650 Ft 4 231 800 Ft

UP igazgató Füzesi Ferenc Egyéb 6 12 450 000 Ft 78 975 Ft 6 347 700 Ft

Masszőr Sirok Milán Egyéb 3 12 112 500 Ft 19 744 Ft 1 586 928 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

ANDRÁSSY BEÁTA 1978.10.18. C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U13, U8, U9

BOZSOVICS RITA 1994.11.16. C Nem rel. U10

KALÓ ZSÓFIA 1993.01.18. C Nem rel. U13

SPÁN ILDIKÓ 1993.02.16. C Nem rel. U8, U9

Oszlár Ágnes 1995-09-05 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U13, U8, U9

OSZLÁR FERENC 1961.04.18. C Nem rel. Serdülő

Haramza Gizella 1968-11-01 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U13, U8, U9

ZSOLT KRISZTINA 1992.09.15. C Nem rel. Ifjúsági

LADICS VIVIEN 1997.03.09. C Nem rel. Serdülő

Balogh Bernadett 1996-10-11 Nem rel. Nem rel. U10, U8, U9

Dr. Szél Zoltán 1987-11-30 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U13

Füzesi Ferenc 1960-07-01 B Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U13, U8, U9

Sirok Milán 1986-12-20 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U13, U8, U9

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 400 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 800 000 Ft

Személyszállítási költségek 3 000 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 60 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 9 446 400 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 47 431 428 Ft

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

Összesen 65 537 828 Ft

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

58 924 525 Ft 595 197 Ft 0 Ft 59 519 723 Ft 6 613 303 Ft 65 537 828 Ft 66 133 025 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

be/SFPHP01-06042/2018/MKSZ

2018-09-06 09:22 14 / 31



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

Személyi jellegű 237 671 Ft 237 671 Ft 118 835 Ft 356 506 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

35 664 Ft 35 664 Ft 17 832 Ft 53 496 Ft

Összesen 273 335 Ft  410 002 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A díjat a számviteli szabályok szerinti könyvelési díjra és a jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói díjra használjuk fel.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A díjat a számviteli szabályok szerinti könyvelési díjra és a jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói díjra használjuk fel.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

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

§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Mohács, 2018. 09. 06.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bauer Nándor Zsolt (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 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;

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

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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 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.

g. 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;

18. 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.

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

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

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

Kelt: Mohács, 2018. 09. 06.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Bauer Nándor Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Mohácsi Torna Egylet 1888

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Mohácsi Torna Egylet 1888

(kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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

Kelt: Mohács, 2018. 09. 06.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Bauer Nándor Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

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

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

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

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Mohács, 2018. 09. 06.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

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

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

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Mohács, 2018. 09. 06. Bauer Nándor Zsolt 
Elnök 

Mohácsi Torna Egylet 1888
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-20 09:30:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-05 08:50:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-11 09:26:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 16:12:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 16:01:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 16:01:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 16:01:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:

2018-07-05 14:01:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 44
Utolsó feltöltés:

2018-07-05 14:13:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-26 09:33:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 11:30:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 10:11:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-06-13 09:01:11

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

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

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

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 12:42:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 12:54:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 15:30:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 75
Utolsó feltöltés:

2018-07-06 10:34:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 10:24:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 10:33:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 12:48:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 10:33:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-25 11:04:56

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

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

Kelt: Mohács, 2018. 09. 06.
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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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 11 12 9%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 8 9 13%

Edzőtáborok száma db 0 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 1 1 0%

U17 fő 0 9 10 11%

U16 fő 0 8 10 25%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFPHP01-06042/2018/MKSZ

2018-09-06 09:22 25 / 31



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 11 527 039 Ft 118 835 Ft 237 671 Ft 11 883 545 Ft 11 883 545 Ft 23 648 255 Ft 23 767 090 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 31 499 866 Ft 318 541 Ft 35 664 Ft 31 854 071 Ft 13 651 745 Ft 45 187 275 Ft 45 505 816 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 729 681 Ft 17 832 Ft 35 664 Ft 1 783 177 Ft 764 219 Ft 2 529 564 Ft 2 547 396 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

29 770 185 Ft 300 709 Ft 0 Ft 30 070 894 Ft 12 887 526 Ft 42 657 711 Ft 42 958 420 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

58 924 525 Ft 595 197 Ft 0 Ft 59 519 723 Ft 6 613 303 Ft 65 537 828 Ft 66 133 025 Ft

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

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

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

Összesen 101 951 430 Ft 1 032 574 Ft 273 335 Ft 103 257 339 Ft 32 148 593 Ft 134 373 358
Ft

135 405 932 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (162 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_1525269671.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2018-05-02 16:01:11)
519d1a3803bd14c43802307314132200071a267d20d2c4ee9b0db14466051ce3

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)

alairasi_cimpeldany_bauer_zsolt_1522911005.pdf (Szerkesztés alatt, 514 Kb, 2018-04-05 08:50:05)
76488085ed64c6580dfb7310c251213e55ed33686d878ee068e6d72b99d0ec2e

alairasi_cimpeldany_schmidt_zsuzsan_1522911013.pdf (Szerkesztés alatt, 567 Kb, 2018-04-05 08:50:13)
c03bd508ae02f25eea9a62c41ae3468e83d4ab4b20424b71dc9f8cc2f1ab5ae9

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berleti_szerz_terv_sportcsarnok_1524728012.pdf (Szerkesztés alatt, 521 Kb, 2018-04-26 09:33:32)
0904280da058ab81654a347cbc4afaa6bfe631ad58d3da8ef3150ccd636aef38

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

kihasznaltsag_mukodesiktg_nyil._1524818021.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2018-04-27 10:33:41)
657b0f6f600d63ac188e3f93883511e67f9c7731dbe8aed19496deaef9cd6052

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

nyilatkozat_1524566905.pdf (Szerkesztés alatt, 750 Kb, 2018-04-24 12:48:25) 344397b03f076d96c34873b8812ace46a97fc462627cc2bd5093e06577abb541

finanszirozasi_terv_nyilatkozat_1524817448.pdf (Szerkesztés alatt, 571 Kb, 2018-04-27 10:24:08)
40049cbde68c50aa3095952f01b07cff8022ddcdebfe236f201cdc8781259516

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozat_1524566939.pdf (Szerkesztés alatt, 750 Kb, 2018-04-24 12:48:59) 344397b03f076d96c34873b8812ace46a97fc462627cc2bd5093e06577abb541

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

nyilatkozat_1524816862.pdf (Szerkesztés alatt, 750 Kb, 2018-04-27 10:14:22) 344397b03f076d96c34873b8812ace46a97fc462627cc2bd5093e06577abb541

kihasznaltsag_mukodesiktg_nyil._1524818035.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2018-04-27 10:33:55)
657b0f6f600d63ac188e3f93883511e67f9c7731dbe8aed19496deaef9cd6052

Egyéb dokumentumok

nyilatkozat_hazai_nevelesu_1528875167.pdf (Hiánypótlás, 375 Kb, 2018-06-13 09:32:47)
3f3464f6f0df01b83e1e6e6b9467de08f8140c895aae3f87217307a6450dc22f

nyilatkozat_erdelyi_bianka_1530193347.pdf (Hiánypótlás, 386 Kb, 2018-06-28 15:42:27)
2a103f9843a3cda190cfd176245cf1f255b3ff2d2541cf3873caaa33efc1fc02

sportmunkatars_munkakori_leiras_osz_1530193529.pdf (Hiánypótlás, 459 Kb, 2018-06-28 15:45:29)
c1f74febf3145346dfdd62aa24fa3a8277d9e8ae34e4600f873038eabe3fac2d

sportmunkatars_munkakori_leiras_ruf_1530193541.pdf (Hiánypótlás, 459 Kb, 2018-06-28 15:45:41)
c1f74febf3145346dfdd62aa24fa3a8277d9e8ae34e4600f873038eabe3fac2d

raktaros_munkakori_leiras_oszlar_fe_1530193573.pdf (Hiánypótlás, 143 Kb, 2018-06-28 15:46:13)
af1357ec23ab27ef0864c40db1fad86872842c5a641cf9d65e8204adb46b6120

palyazati_onero_forras_nyilatkozat_1530193613.pdf (Hiánypótlás, 449 Kb, 2018-06-28 15:46:53)
6662a15ad5489011a76f25738ca2dc8b2ca8b805f0b7b319071cdef6a65e628d

nyilatkozat_tamogatok_1530193630.pdf (Hiánypótlás, 385 Kb, 2018-06-28 15:47:10)
281d76af9bf584a89e0da04dc85f138d35c3c9b878c0d49e93d1793d2d97f45a

meghatalmazas_schmidt_1522911029.pdf (Szerkesztés alatt, 388 Kb, 2018-04-05 08:50:29)
48e63872d9d0f0b6fa6b7f23db74665ccc405ec41c25fa13f18ce634f5ad002a

arajanlat_futopad_1524812245.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2018-04-27 08:57:25)
dc2a6687b5d6204232478bb166990c809351122e4a2668dd37a193f4784277c2

araj.utanfuto_1524812381.pdf (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2018-04-27 08:59:41) d7a36c2547e3a954a2cb218de06220cc82ea5566feb631c7305d62b8f1b50869

nyilatkozatfinanszirozas_1530792095.pdf (Hiánypótlás, 484 Kb, 2018-07-05 14:01:35)
66f47ef66e2943f8cc97a253e74140921fc0e572826fe609052ba4baa516fdc4

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_1525269692.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 16:01:32) 028826b2c564f22a55d0915b21956efe1b5c0bc374a572271e894e89ade56a6c

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

cegkivonat_04_18_1524209451.pdf (Szerkesztés alatt, 574 Kb, 2018-04-20 09:30:51)
0dd286655ef9c1a04cd01a443657dbd6f12c056d780eea345d1399b4e5f3452c

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazg_szolg_dij_kifiz_1525270322.pdf (Szerkesztés alatt, 348 Kb, 2018-05-02 16:12:02)
06d7615a065277b57ad7f721f6e25e768bb6eca9365d61acaabcb9985bef62a6
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A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

nyilatkozat-onkormanyzat_1524647096.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2018-04-25 11:04:56)
daa0399d41093c575de1e7095ef99a815bad56b310a88b928509798890b5be8f

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

koztart_opten_kerelem_002_06042_201_1523431613.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2018-04-11 09:26:53)
d3307f1ea1dc2c9024dd2887d165a99168999582f500052aff840d558981e91b

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2_sz_nyilatkozat_1525269713.pdf (Szerkesztés alatt, 1022 Kb, 2018-05-02 16:01:53)
29a098b27a897fbedd6c5511a5e35b1aa0a787ffbb0da3f7643ed2ab5b689b97

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

onkhozzjelzalog__1524567265.pdf (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2018-04-24 12:54:25)
bacb680e21ead82d1eb9c437d9e0196301043ba5f5af62a213be62e442ec2142

epengment_1462193329-1_1524567274.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2018-04-24 12:54:34)
075a4e83da00c12ded91716528ee6de0fc9853cd9f6923e63040fb6c268cfee6

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

epengment_1462193329-1_1524566533.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2018-04-24 12:42:13)
075a4e83da00c12ded91716528ee6de0fc9853cd9f6923e63040fb6c268cfee6

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

berleti_szerz_terv_sportcsarnok_1524816687.pdf (Szerkesztés alatt, 521 Kb, 2018-04-27 10:11:27)
0904280da058ab81654a347cbc4afaa6bfe631ad58d3da8ef3150ccd636aef38

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

spcstulajdlap_1461950227-1_1524566435.pdf (Szerkesztés alatt, 819 Kb, 2018-04-24 12:40:35)
f4ec27b43cf943c166759b38c96e7bd29d39487dee4371a2fe8905a031acea46

spcsterkepmas_1461950183-1_1524566445.pdf (Szerkesztés alatt, 933 Kb, 2018-04-24 12:40:45)
5ce83894205863e74601a55dd275ece6defc85fe1213d39a9f90fe8d55f422dc

tulajdoni_lap_sportcsarnok_1528873271.pdf (Hiánypótlás, 925 Kb, 2018-06-13 09:01:11)
34508483c58d05f86a02d7369d1ec82c599e45c0be6e4ff01cc9908ea1404e05

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

onkhozzjelzalog__1524562258.pdf (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2018-04-24 11:30:58)
bacb680e21ead82d1eb9c437d9e0196301043ba5f5af62a213be62e442ec2142

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

tervezoikoltsegbecslesfoosszesito_1525267841.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2018-05-02 15:30:41)
12a83ca8805620abdbb241d239f298c4561f01070591b6c7eb2fb81377b3873e

epitesimunkaktervezoikb-mohacs_1525265263.pdf (Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2018-05-02 14:47:43)
7b8e923a1e012513b3e6b3faea1fd185a96b6a0783252b6d9d8623dff805550c

erosaramtervezoikb-mohacsispor_1525265267.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2018-05-02 14:47:47)
6904e8562a80a62ab07243e6dcb4e6ac9136888861873dfd10fbcb63573c102f

futestervezoikb-mohacsisportcs_1525265273.pdf (Szerkesztés alatt, 474 Kb, 2018-05-02 14:47:53)
4d5d334ebc1fe6bf215758289558355a10707ceb75699b3022d0e8443de1e92c

gyengearamtervezoikb-mohacsisp_1525265279.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2018-05-02 14:47:59)
aff6d6b42b6207785f9f663704ce2b4e2ddc3bb381c9bfd763d40755e15ba445
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