
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mohácsi Torna Egylet 1888

A kérelmező szervezet rövidített neve  MOHÁCSI TORNA EGYLET

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  53

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

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

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Alközpont

Adószám  19941273-2-02

Bankszámlaszám  11731070-20005715-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati, kigészítő támogatás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

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 30 395 79 05  Fax  -

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

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

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

2020/21 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Marek Sportcsarnok Edzőcs. 7700
Mohács
Deák tér
5

1575/49 4124m2 Egyéb 25 0 Ft 4 Nem

Kórház utcai sportpálya Nagy f.p. 7700
Mohács
Kórház
11

563/4 23456m2 Egyéb 80 0 Ft 10 Nem

Újvárosi Sporttelep Nagy f.p. 7700
Mohács
Pécsi út
47

3366/3 52667m2 Egyéb 44 0 Ft 10 Nem

Újvárosi Sporttelep Nagy f.p. 7700
Mohács
Pécsi út
47

3366/3 52667m2 Egyéb 30 0 Ft 10 Igen

Újvárosi Sporttelep Öltöző 7700
Mohács
Pécsi út
47

3366/3 52667m2 Egyéb 140 0 Ft 12 Igen

Kórház utcai sportpálya Öltöző 7700
Mohács
Kórház 
11

563/4 23456m2 Egyéb 100 0 Ft 12 Nem

Kórház utcai sportpálya Kicsi mf.p. 7700
Mohács
Kórház
11

563/4 23456m2 Egyéb 20 0 Ft 6 Nem

Újvárosi Sporttelep Nagy mf.p 7700
Mohács
Pécsi út
47

3366/3 52667m2 Egyéb 40 0 Ft 6 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 125 MFt 120 MFt 135 MFt

Állami támogatás 46 MFt 42 MFt 45 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 45 MFt 48 MFt 50 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 89 MFt 336 MFt 130 MFt

Egyéb támogatás 31 MFt 28 MFt 30 MFt

Összesen 336 MFt 574 MFt 390 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 197 MFt 194 MFt 195 MFt

Működési költségek (rezsi) 17 MFt 15 MFt 18 MFt

Anyagköltség 17 MFt 22 MFt 20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 68 MFt 83 MFt 260 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 32 MFt 23 MFt 21 MFt

Összesen 331 MFt 337 MFt 514 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

11 743 366 Ft 234 867 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Szakosztályunk elsődleges célja a labdarúgás sportág népszerűsítése, létszámunk és labdarúgóink létszámának folyamatos emelése, a szakmai munka minőségének javítása, azáltal
szakosztályunk eredményességének növelése. Célunk továbbá a szakosztályunk által használt városi sportkomplexum minőségi fejlesztése, annak kihasználtságának növelése, jobb komfort
érzet, jobb minőségi szolgáltatás elérése, az előző szezon tárgyi fejlesztéseiből következően. A működési és versenyeztetési költségek ekkora tagsági létszám mellett, nagy terhet róttak
szakosztályunkra, egyesületünkre. A labdarúgó szakosztályunk tevékenységét és fejlesztési koncepcióját nem csak Mohácson, hanem térségünkben is népszerűsíteni fogjuk, hisz a Bozsik
alközponti szerepvállalásunk is ezt írja elő. Igénybe fogjuk venni a lehető legtöbb médiacsatornát és az internetet is. Programjainkat és versenyeinket, mérkőzéseinken a lehető legszélesebb
körben fogjuk népszerűsíteni. megvalósítottuk és folytatni kívánjuk a, hogy a környező falvakból edzésre járó gyerekeket, sportolókat saját kisbusszal szállítsuk edzésre és haza.
Szakosztályunkban jelenleg 10 korcsoportban végzünk edzéseket, e korcsoportok további bővítése feltétlen feladatunk. Felvettük a szakmai kapcsolatot több magasabb osztályú klub szakmai
vezetőivel, a városunk elhelyezkedéséből következően a határon túl található horvát és szerbiai utánpótlás nevelő akadémiák vezetőivel, mivel meggyőződésünk, hogy a folyamatos szakmai
eszmecserék során és után, a tapasztalatok átadása gyermekeinknek az edzés munkában, felkészítésben óriási előnyt fog biztostani számukra a labdarúgás területén. Csapataink
rendelkeznek két füves mérkőzésre alkalmas pályával, egy füves edzőpályával, egy villany fényes műfüves nagypályával, valamint 2017 nyarán elkészült műfüves kis pályával. Téli időszakban
a Marek tornacsarnokot, valamint a városi nagy sportcsarnokot és négy iskolai tornatermet is használ utánpótlásunk. Rendszeresen tartjuk az erőnléti edzéseket, különböző tematikában,
korosztálytól függően, kapusedzéseket minden korosztályban. Edzőink folyamatos tovább képzését is kitűztük célul a következő szezonban. 

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

Fejlesztési célunk: szeretnénk felújítani az Újvárosi szurkolók, látogatók részére fenntartott mosdó, illemhely épületét. Jelenleg az épületben egy női wc és három férfi wc található igen
leromlott állapotban. A felújítás végére 1 női wc mosdóval, 3 férfi wc mosdóval és két piszoárt tudnánk kialakítani teljesen felújított, közönség barát állapotra. Az élőfüves edzőpálya felújítása
tartalmazza az Újvárosi Sporttelepen található élőfüves edzőpálya teljes területén vakondháló létesítését, valamint a jelenlegi fű visszatelepítését és felújítását. A fejlesztésre nagy szükségünk
van, mert a vakondok által folyamatosan olyan károk keletkeznek a pályán, ami hatalmas terhet ró szakosztályunkra mind anyagilag és mind munkaórák tekintetében. A pálya sajnos ezek
okok miatt sokszor szinte használhatatlan. A fejlesztés által létre jönne egy korszerű, jól karbantartható edzőpálya, aminek következtében a center pálya is nagy mértékben felszabadulhatna.
A létszámot tekintve közel 120 fő gyermek labdarúgónak fogunk kiváló edzés-. és felkészülési körülményeket nyújtani. A tagjainkon kívül felújított körülményekkel várhatjuk majd a Bozsik
fesztiválokra, tornákra érkező kísérőket, nézőket, valamint a felnőtt csapatunk és a műfüves bajnokságon szurkoló számos vendéget. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2020/21 évi TAO fejlesztéseket, jelen pályázat fejlesztési terveit reményeink szerint a TAO törvény módosítása miatt már a tárgy év első felében el tudjuk kezdeni. Terveink között szerepel,
természetesen, ha rendelkezni fogunk májusban már pályázati határozattal, hogy májusban fel töltjük a támogatási keretet. A beruházások ütemezését a pályázati döntés és esetleges
hiánypótlás, valamint az TAO támogatások begyűjtésének időpontjai is befolyásolhatják. 

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 2020/21-as évben az utánpótlás fejlesztés további végrehajtását tervezzük és tartósan részt kívánunk venni a baranyai-, régiós-, és országos sportéletben is, évről-évre javuló teljesítményt
mutatva. Természetesen az előző pályázatokban elnyert fejlesztési lehetőségek maradéktalan megvalósítása mellett. Egyesületünk stratégiája több ponton is kapcsolódik a szövetség
sportágfejlesztési koncepciójához. Elsősorban egy széles utánpótlás tömegbázis kialakításán dolgozunk a következő években, amivel elsősorban a saját, valamint a Régiós központunk felnőtt
csapatait szolgálhatjuk egyre magasabb szintén képzett játékosokkal, ezáltal erősíteni kívánjuk alközponti szerepünket térségünkben. A szakosztály által használt sportlétesítményeken is
folyamatos felújításokat tervezünk, annak érdekében, hogy sportolóink számára minden adott legyen a minőségi sportélethez és a minél jobb komfort érzethez. A nálunk dolgozó, dolgozni
fogó sport szakemberek számára pedig folyamatos szakmai fejlődést kívánunk biztosítani. Együttműködő partneriskoláink és a kistérség közel 30 kis iskolája rendelkezik akkora tanuló
létszámmal, hogy a minőségi kiválasztó rendszeren keresztül, minőségi szakmai munkával, komoly versenyeztetési lehetőséget nyújtva szakosztályunk ezeket a fiatalokat bevonzza a
labdarúgás vérkeringésébe. Városunkban sporttagozatos osztály is működik, amelytől elvárható, hogy újabb lendületet adhat a szakmai fejlődésnek, a sportág népszerűsítésének és
eredményességének. A sportág népszerűsítése érdekében, több tornát és edzőtábort is szervezünk, a legnagyobb az immár hagyományos Húsvéti Torna, ahol 4 korosztály méretteti meg
magát. Büszkék vagyunk arra, hogy a régióban kiemelkedő szerepet játszunk és a Pécs után nekünk van a legszervezettebb és leginkább minőséget képző utánpótlásunk. Szakosztályunk
utánpótlás létszáma az idei évre jutott el a szerintünk megfelelőhöz, így a 2020/21-as évtől elsődleges célnak a további minőségi fejlődést tűzzük ki célnak, ezt már mutatja, hogy két
utánpótlás csapatunkat a I. osztályban már második évben tud elindulni és szeretnénk további csapatokat az NB III-as bajnokságokban is nevezni. 

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

Egyesületünkben működő, Megye I-es felnőtt csapat mellett szinte minden korosztályban szerepel csapatunk a különböző bajnokságokban, helyi szinten ezek a csapatok jelentik az utánpótlás
perspektíváját. Felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszútávon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza a gyerekek sportolási kedvét, motivációját, különös
tekintettel arra, hogy városunkban és az azt övező térségben az egyik legsikeresebb a csapat. Amennyiben az anyagi forrásokat is biztosítani tudjuk hozzá, ennek a folyamatosan megújuló
bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeresen felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése. Az általunk megvalósítani kívánt sport fejlesztési program
közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolással és az egészséges életmóddal megismertetni. Az utánpótlás korú gyermekeink körében felnőtt
csapatunk népszerűsége kiváló és fontosnak is tartjuk e szakmai és baráti kapcsolatok erősítését s sportolóink körében. nagy fontossággal bír, hogy fiatal felnőtt csapatunk, 90%-ban hazai
nevelésű játékosokból áll, jelenleg a csapat szinte állandó játékosa 4-5 ifjúsági korosztályos játékosunk is. Egy anyagilag megerősödő egyesület természet szerűen sokkal jobb feltételekkel
folytathatja tömegesítési és szakmai programjait is 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 gyereket a sportfelszerelések,
sportruházatok átadása és biztosan mondhatjuk, hogy többek szolid anyagi helyzetéből fakadóan megbecsülve kerülnek felhasználásra. A folyamatos minőségi munkához elengedhetetlen
szakmailag képzett edzők alkalmazása, akik a labdarúgásra, 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 elkövetkezőkben 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 folyamatos önerő támogatás is.
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás 2021-05-31 2021-06-30 2021-06-30 8 623 936 Ft

Pályafelújítás (mű)füves edzőpálya felújítása 2021-04-05 2021-04-30 2021-04-30 7 800 000 Ft

16 423 936 Ft

2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

Egyéb épület felújítás Újvárosi Sporttelep Ezen tételből szeretnénk felújítani az Újvárosi szurkolók, látogatók részére fenntartott mosdó, illemhely
épületét. Jelenleg az épületben egy női wc és három férfi wc található igen leromlott állapotban. A felújítás
végére 1 női wc mosdóval, 3 férfi wc mosdóval és két piszoárt tudnánk kialakítani teljesen felújított, közönség
barát állapotra.

(mű)füves edzőpálya felújítása Újvárosi Sporttelep Az alábbi tétel tartalmazza az Újvárosi Sporttelepen található élőfüves edzőpálya teljes területén vakondháló
létesítését, valamint a jelenlegi fű visszatelepítését és felújítását. A fejlesztésre nagy szükségünk van, mert a
vakondok által folyamatosan olyan károk keletkeznek a pályán, ami hatalmas terhet ró szakosztályunkra mind
anyagilag és mind munkaórák tekintetében. A pálya sajnos ezek okok miatt sokszor szinte használhatatlan. A
fejlesztés által létre jönne egy korszerű, jól karbantartható edzőpálya, aminek következtében a center pálya is
nagy mértékben felszabadulhatna.

2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás Egyéb 7700
Mohács
Pécsi út
47

3366/3 Nem
releváns

m2 Egyéb

Pályafelújítás (mű)füves edzőpálya
felújítása

Edzőterület 7700
Mohács
Pécsi út
47

3366/3 Nem
releváns

m2 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2020/21 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

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

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

Nem

2020/21 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 11 391 065 Ft 117 434 Ft 234 867 Ft 11 743 366 Ft 5 032 871 Ft 16 658 803 Ft 16 776 237 Ft

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

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 234 867 Ft 234 867 Ft 117 434 Ft 352 301 Ft

Összesen 234 867 Ft  352 301 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A díjat a számviteli szabályok szerinti könyvelési díjra és a jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói díjra használnánk fel.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (1) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, a látvány-csapatsport

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30)

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot

jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Mohács, 2020. 02. 28.
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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 jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeget, ezen belül

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

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló
kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
1. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett

ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint - a jogszabályban meghatározott
esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Mohács, 2020. 02. 28.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

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

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Bauer Nándor Zsolt, 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

☐ 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

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

használatában.

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

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

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

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

hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a

szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. 

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

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

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

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

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

☑ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan5

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 
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 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.6]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7

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

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

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

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

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

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

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

Kelt: Mohács, 2020. 02. 28.

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

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

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

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

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

kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

6Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

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

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

7Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

8Lásd a 3. pont szerint!

9Lásd 5. lábjegyzet!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Mellékletek

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

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

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

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

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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Fájlok száma: 1
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Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Kelt: Mohács, 2020. 02. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

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

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 11 391 065 Ft 117 434 Ft 234 867 Ft 11 743 366 Ft 5 032 871 Ft 16 658 803 Ft 16 776 237 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 391 065 Ft 117 434 Ft 234 867 Ft 11 743 366 Ft 5 032 871 Ft 16 658 803 Ft 16 776 237 Ft

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

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

Összesen 11 391 065 Ft 117 434 Ft 234 867 Ft 11 743 366 Ft 5 032 871 Ft 16 658 803 Ft 16 776 237 Ft

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

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 darab)

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

alairasicimpeldany-schmidtzsuzsanna_1582894428.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2020-02-28 13:53:48) 94f9a0564dabfb2e4ddc4b7b2abbd7d968774e410df8d3d1ff0f1f798cce0422

alairasi_cimpeldany_bauer_nandor_zsolt_1582894438.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2020-02-28 13:53:58)
e85b0c5264a4b41b5c2bd285ad742e44c35c162ca5d7898d83d1ef4013b74e29

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

finanszirozasiterv-ujvaros_1582895696.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2020-02-28 14:14:56) 779746b5edbe7595e69ea0d8ba32b9d3b6bf08e25e117c6617098cd9b06c9cba

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

mte1888_ujvaros_fejlszoveges_1582896188.pdf (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2020-02-28 14:23:08) 73d515e981608569e8612a74c6e8ff4c40a1f9ce89a2bc7314f35211b7ef7fe0

Egyéb dokumentumok

meghatalmazas_schmidt_1582896277.pdf (Szerkesztés alatt, 388 Kb, 2020-02-28 14:24:37) 9cf117964c589f2d4a772ebcebea266d40ecca5637113e56570b6fea7c625ddf

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_1582897389.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-28 14:43:09) 2b5ed25ce72ad5af6289e639649ebba109d238ae644e1e95028218035277f98c

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

cegkivonat02.14_1582894413.pdf (Szerkesztés alatt, 470 Kb, 2020-02-28 13:53:33) 13bbd71df9bedb257b0b74495dd334ac9272eb6193e19820cebceec63b0959d0

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

helyszinrajz_1582895130.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2020-02-28 14:05:30) d4452e7f7ac9990cb0e6ca1de8a5baa94138dab1738cd0f13f68d1a6c48c4a3d

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1582897550.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2020-02-28 14:45:50) d1084ad719daaefad8c483a5443146e323556f7ad1cf614f4f20d220d188780d

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

koztart_opten_kerelem_001_43327_20200228_1582894370.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2020-02-28 13:52:50)
3a19db55048b8f69ce7d411c69b0b124c82fb2350655d0ba6a4f0850f6a782a0

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

epuletfelujitas_arajanlat_1582894918.pdf (Szerkesztés alatt, 889 Kb, 2020-02-28 14:01:58) 1d79827cbd52c102fac990c1c9c77c367e64712d302edd88590b8b77f1402806

elofuves_edzopalya_felujitas_arajanlat_1582895216.pdf (Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2020-02-28 14:06:56) b4b191a8c7177edc30e0b74f88036b951b838abe4329b93240455538ff0dfebb

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozat-engedelyek_1582896778.pdf (Szerkesztés alatt, 460 Kb, 2020-02-28 14:32:58) f7c73d94923f94ff10f29118a945d0269658a256243c0035e768e52a333c953d

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

nyilatkozat-engedelyek_1582896768.pdf (Szerkesztés alatt, 460 Kb, 2020-02-28 14:32:48) f7c73d94923f94ff10f29118a945d0269658a256243c0035e768e52a333c953d

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

uzemeltetesi_szerzodes2019_1582894666.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2020-02-28 13:57:46) 5a579cfd473c98ac6a97395f2b134813df97441194e6e73465a350465eaf1975

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

tulajdoni_lap_ujvaros_1582894596.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2020-02-28 13:56:36) cc53a5a4e07f236b6d0afac611e5e2261d08aa7fa4e8a9afc96f293fdd8ab5a1

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

epuletfelujitas_arajanlat_1582895037.pdf (Szerkesztés alatt, 889 Kb, 2020-02-28 14:03:57) 1d79827cbd52c102fac990c1c9c77c367e64712d302edd88590b8b77f1402806

elofuves_edzopalya_felujitas_arajanlat_1582895248.pdf (Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2020-02-28 14:07:28) b4b191a8c7177edc30e0b74f88036b951b838abe4329b93240455538ff0dfebb

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

epuletfelujitas_arajanlat_1582895049.pdf (Szerkesztés alatt, 889 Kb, 2020-02-28 14:04:09) 1d79827cbd52c102fac990c1c9c77c367e64712d302edd88590b8b77f1402806

elofuves_edzopalya_felujitas_arajanlat_1582895262.pdf (Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2020-02-28 14:07:42) b4b191a8c7177edc30e0b74f88036b951b838abe4329b93240455538ff0dfebb

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

uzemeltetesi_szerzodes2019_1582896533.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2020-02-28 14:28:53) 5a579cfd473c98ac6a97395f2b134813df97441194e6e73465a350465eaf1975
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