
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bordány Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bordány SK

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  532

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  Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19079646-1-06

Bankszámlaszám  57600022-10050020-00000000

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 Egyéb

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:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6795  Város  Bordány

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  6795  Város  Bordány

Közterület neve  Benke Gedeon  Közterület jellege  utca

Házszám  44  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 676 59 10  Fax  +36 62 588 520

Honlap  www.bordanysk.hu  E-mail cím  bordanysportkor@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Kiss-Patik Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  sportkör elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 747 20 68  E-mail cím  kisspatikpet@gmail.com

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

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Mészáros Norbert +36 30 584 23 11 meszaros90@gmail.com

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.

Bordányi Sportpálya Nagy f.p. 6795
Bordány
Arany János utca 
20. HRSZ

20. HRSZ 100x60 Egyéb 250 0 Ft 12 Nem

Bordányi Sportöltöző Öltöző 6795
Bordány
Arany János utca
20

20. HRSZ 110,66 Egyéb 250 0 Ft 12 Igen
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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 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2 MFt 2 MFt 9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5 MFt 16 MFt 161 MFt

Egyéb támogatás 3,5 MFt 3,5 MFt 67 MFt

Összesen 11,5 MFt 22,5 MFt 239 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,2 MFt 1,2 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,4 MFt 0,4 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0,3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,5 MFt 3,5 MFt 9 MFt

Összesen 5,1 MFt 5,1 MFt 19,1 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)

5 266 803 Ft 105 336 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

120 122 574 Ft 2 402 451 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

A Bordány Sportkört 1961-ben alapították. Célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakozása. A sportegyesületben labdarúgó, kézilabda és futó szakosztály működik, a klub közreműködik az ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok
megvalósításában is. A sportegyesület labdarúgó szakosztályának keretében 4 korosztály szerepel a Bozsik Programban (U7, U9, U11, U13). Bajnoki rendszerben előkészítő (U14), serdülő
(U17), ifjúsági (U19) és felnőtt csapatok versenyeznek, akik jelenleg a Megyei I. és III. osztályban szerepelnek, 2016 nyarától kezdődően női felnőtt csapattal is rendelkezik a BSK, míg a
2018/19-es bajnoki évadban már női U19-as együttest is indítottunk. A Bordány SK labdarúgó csapata évek óta fejleszti utánpótlását, nagy hangsúlyt fektet a gyerekek képzésére. A
legfontosabb cél továbbra is, hogy minél nagyobb számban kezdjenek el a gyerekek focizni a településen és a térségben. A sportkör az elmúlt években sportfelszerelések vásárlásával tette
még vonzóbbá a sportágat, másrészt ezáltal a szülők költségein is enyhíteni tudott, így a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekek is bekapcsolódhatnak csapataink munkájába.
Mindezek eredményezhetik azt, hogy, több gyerek fog az egyesület keretein belül focizni. A cél az, hogy minimum szinten tartsuk, vagy növeljük a játékosszámot utánpótlás csapataink
területén, ezáltal több játékosunk szerepel majd egy-egy korosztályban, így egyre több minőségi játékos kerülhet ki az egyesületből. Az elmúlt években jelentős szerepet játszott a
sporttelepfelújítási program megvalósítása egyesületünk életében. Az első körös pályázat esetében biztonságtechnikai beruházásra került sor, így új, a pályát övező korlát, játékoskijáró, 130
férőhelyes, korszerű mobillelátó és labdafogó hálók kiépítését végeztük el. Második ütemben megvalósult a sportpálya talajának felújítása, valamint az automata öntözőrendszer kiépítése,
valamint a programjaink kapcsán beszerzésre került több pályakarbantartó gép, eszköz. Évek óta tervezzük az Arany János utcai létesítmény öltözőjének rekonstrukcióját, további két
öltözővel és a jelenlegi előírásoknak megfelelő helyiségekkel történő bővítését. Ennek fejlesztéséhez SFP-nk ingatlanfejlesztési részében szeretnénk támogatást kérni. 

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

A Bordányi Sportöltöző a kilencvenes évek végén készült el 1999-ben. Már akkor egy, ugyan a kor követelményeinek és az előírásoknak megfelelő új létesítmény jött létre a településen, de a
minimális, sok esetben szűk terek mára már nem megfelelőek. Az épületet az évek alatt mind az önkormányzat, mind pedig a sportkör próbálta óvni és fejleszteni, de az látszik, hogy
felújításra és bővítésre szorul, konvektoros fűtési rendszere évek óta gazdaságtalan. A fejlesztés előkészítésének 2019-ben kezdtünk neki azzal, hogy az épületet mindenképp további két
öltözővel bővíteni szükséges, hiszen az egymást érő mérkőzések során nem lehet a csapatokat megfelelően és időben elhelyezni ezekben a terekben. Az látszott már a gondolkodás elején,
hogy az épületet felfelé, illetve a jelenlegi bejárat, a pálya felé lehetséges csak bővíteni. A korábbi öltöző méretek már nem megfelelőek, ezért ezeket is bővíteni kellett, plusz a szurkolók
számára elérhető vizesblokkok térbeli elhelyezését is át kellett gondolni. Mint az a beadott anyagban is látszik a földszinti részen szinte csak a főfalak maradnak meg, két új több, mint 20
négyzetméteres öltöző jön létre, hozzá tartozóan tusolóval és WC-vel. Kialakításra kerül egy nagyobb bírói öltöző, megfelelő méretű szertár, orvosi szoba, iroda és egy büfé helyiség is, illetve
tárolók. Az emeleti részen szintén két csapatöltöző kialakítását tervezzük, ezen a szinten helyet kapta egy mosoda és egy teakonyha is, valamint egy gépészeti helyiség is. Fontos eleme, hogy
létrejön egy klubhelyiség is, ahol a különféle korosztály tagjai részére megfelelő helyen lehetne megtartani a szakmai programokat, megbeszéléseket, de a helyiség akár a téli időszakban
edzőteremként is tudna funkcionálni, igazi multifunkcionális térként. Az emelti részen még egy terasz kialakítására kerülne sor. Azt gondoljuk, hogy a sportolók, szurkolók, azaz a tényleges
használók véleményét figyelembe véve nem egy túlzó, mégis hasznos és praktikus terekkel létrejövő új épület születhet. Amikor nekikezdtünk ennek a munkának, akkor azt fogalmaztuk meg,
hogy akár egy 30 évig is alkalmas, használható fejlesztés tudjon megvalósulni. Egyesületünket 1961-ben alapították, így jövőre, 2021-ben fogja ünnepelni alapításának 60. évfordulóját, így azt
gondoljuk, hogy ennek a beruházásnak a megvalósulása egy nagyszerű születés napi ajándék lehet a sportkör tevékenységét követő sportbarátoknak, a települési lakóknak és természetesen
azoknak az edzőknek, szakembereknek, akik segítik munkánkat. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt ütemtervét, finanszírozási tervét az alábbiak szerint határoztuk meg. Első lépcsőben 2020. március, legkésőbb április hónapban a gazdasági társaságok részéről biztosított
szándéknyilatkozatokat szeretnénk az MLSZ részére prezentálni, hogy a 80%-os feltöltöttségnek mihamarabb eleget tudjunk tenni, amely alapján a szakszövetség az előírt feltételek mellett
megemelheti a támogatási intenzitást, reményeink szerint 100%-ra. Pozitív döntés esetén, első lépésben 2020. májusában, júniusában előfinanszírozott tárgyi eszköz fejlesztés résznél az
engedélyes, kiviteli tervek elkészítésére tud sor kerülni, melyet előzetes egyeztetések alapján 2020. augusztus 31-ig készülhetnek el. Első lépésben itt szeretnénk részelszámolást benyújtani
2020. szeptember 30-ig. Mivel 100 millió feletti beruházásról van szó, ezért mindenképpen utófinanszírozott projektként kerülhetett csak beadásra öltöző korszerűsítési és bővítési
programunk. A támogatás folyósításáig kedvezményes banki hitel igénybevételét tervezzük, hogy a támogatás folyósításáig is zökkenőmentesen haladhasson és valósulhasson meg a projekt.
A tervek szerint a tényleges beruházásra 2020. szeptember 1. és 2021. április 30. között kerülne sor. 2021. május 31-ig tervezzük a használatba vétel időpontját, ezt követően szeretnénk a
végleges elszámolást benyújtani a szakszövetség irányába 2021. június 30-ig. 

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 Bordány Sportkörnek is elsődleges célja a helyi és környékbeli labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése, az igazolt játékosok számának jelentős növelése. Ennek érdekében a
sportkör nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a labdarúgás népszerűsítésére, kampányok és programok szervezésére helyi, kistérségi és regionális hálózatépítésre az érdekeltek lehető
legszélesebb körének bevonásával, aktivizálásával (Bordány Nagyközség Önkormányzata, Ádám Jenő Általános Iskola és Művészeti Iskola, Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde, térségi
intézmények). A mindennapos testnevelés bevezetésével helyi szinten is óriási lehetőséget kapott a foci, hiszen Bordány esetében a délelőtti foglalkozásokat követően ugyanaz az ember tud a
gyerekekkel foglalkozni délután is. Egyre több önkéntes, segítő kapcsolódik be az egyesület munkájába, ami nagy segítség a klubnak. Hasonlóan a szakszövetségi stratégia elvárásaihoz
szeretnénk a jövőben az esélyegyenlőség, a sportág népszerűsítése érdekében női labdarúgó csapatot is indítani, illetve a különféle grassroots területekhez kapcsolódni. A korábban beadott
sportfejlesztési programok hasonló felépítésűek, hiszen egymásra épülő, folyamatos, szisztematikus munkáról van szó. Alapvetően az utánpótlás nevelésre helyezzük a hangsúlyt, de
programunkban hangsúlyos szerepet kapnak a stratégiához szorosan kapcsolódó aktuális elemek is. További kapcsolat még a sportág népszerűsítése, a tömegesítés, valamint a megfelelő
sporteszközök, felszerelések beszerzése annak érdekében, hogy minél többen tudjanak bekapcsolódni a sportágba. 

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

A 2020/21-es sportfejlesztési program sikeres pályázat esetén újabb, óriási előnyökkel járna. Elsősorban a társadalmi hatásokra gondolunk, hiszen a 9 személyes kisbuszok beszerzésének,
valamint a még szükséges új sporteszközök megvásárlásának köszönhetően a komfortérzet is javulni fog. Programunkban a stabilitásra helyeztük a hangsúlyt, hiszen a személyi jellegű
költségek biztosításával, illetve az utánpótlás edzők részére betervezett díjakkal szeretnénk szakembereinknek biztonságot teremteni. Az ingatlanfejlesztéshez is kapcsolódó tárgyi eszközök
beszerzése is jelentős előrelépést eredményezhet, komfortérzet javító intézkedés lehet. A beruházások megvalósításával helyi és térségi szinten is javulni fog a játékos-, szakember- és
szurkoló megtartó képesség. Az eddigi és a most tervezett fejlesztések hozzájárulnak a tömegbázis szélesítéséhez, a futball nagyobb közösségi elfogadottságához. A tervezett fejlesztések
megvalósításával egyre több család, baráti társaság választhatja hétvégi programnak a mérkőzéseket, igazi települési ünnepként jelentkezhet a falu életében egy-egy mérkőzés. A társadalmi
hatások esetében azt gondoljuk, hogy már rövid távon érezhetőek lesznek. Gazdasági hatások elsősorban egy-három éven belül realizálódhatnak. A folyamatos, szisztematikus utánpótlás-
nevelési munka vonzó lehet a helyi és környékbeli cégeknek, vállalkozásoknak, így reméljük, hogy támogatóként is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. A teljesen felújított sporttelep
alkalmas lehet edzőtáborok, edzőmérkőzések megrendezésére is, így a turizmussal foglalkozó szervezetek, vállalkozások szintén, akár már rövid távon (2020. végéig) pozitív gazdasági
hatásokkal szembesülhetnek. A jól működő egyesületi modell és utánpótlás-nevelési munka akár a település megítélésén is tovább lendíthet, erősítheti nagyközségünk jó hírét. Fontos terület
az egyesületi marketing, imázs kialakítása, amely során szurkolóink különféle merchadise termékeket tudnak vásárolni.
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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)

Öltöző
beruházás

öltöző bővítése 2020-09-01 2021-04-30 2021-05-31 168 000 000
Ft

Tervezési
díj

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

2020-03-01 2020-08-31 2020-08-31 7 366 000 Ft

175 366 000
Ft

2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

öltöző bővítése Bordányi Sportöltöző A jelenlegi öltöző épület már hosszú évek óta felújításra és bővítésre szorul. Az épület két új öltözővel, korszerű
vizesblokkal és hasznos kiszolgálóhelyiségekkel bővülne. Tervek, leírások csatolva a mellékletekhez!

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

Bordányi Sportöltöző A fent említett beruházáshoz szükséges az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. Az ehhez kapcsolódó
munkálatokat pozitív döntés estén 2020. augusztus 31-ig szeretnénk megvalósítani. Árajánlatot a
mellékletekhez csatoltuk!

2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
beruházás

öltöző bővítése Öltöző 6795
Bordány
Arany János
utca
20. HRSZ

20. HRSZ Nem
releváns

Egyéb

Tervezési díj engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

Öltöző 6795
Bordány
Arany János
utca 
20. HRSZ.

20. HRSZ Nem
releváns

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?

Igen

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. 5 108 799 Ft 52 668 Ft 105 336 Ft 5 266 803 Ft 2 257 201 Ft 7 471 336 Ft 7 524 004 Ft

Utóf. 116 518 897 Ft 1 201 226 Ft 2 402 451 Ft 120 122 574 Ft 51 481 103 Ft 170 402 451 Ft 171 603 677 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) 105 336 Ft 105 336 Ft 52 668 Ft 158 004 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 2 402 451 Ft 2 402 451 Ft 1 201 226 Ft 3 603 677 Ft

Összesen 2 507 787 Ft  3 761 681 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A sportfejlesztési program előkészítésében, megvalósításában és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési program előkészítésében, megvalósításában és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.
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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: Bordány, 2020. 10. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kiss-Patik Péter (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: Bordány, 2020. 10. 30.
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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 Kiss-Patik Péter, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Bordány Sportkör (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Bordány Sportkör

☐ 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: Egyéb

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: Bordány, 2020. 10. 30.

..........................................................
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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:55:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:56:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:56:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:56:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:57:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:58:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:58:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:59:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:59:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:50:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:59:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 09:59:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 10:00:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 10:00:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

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)

(35 000 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.

100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási
szándéknyilatkozatok

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)

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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2020-10-30 10:00:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 10:01:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 10:01:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 10:01:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 10:02:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2020-10-30 10:02:24

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

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Szerződéstervezet

Kelt: Bordány, 2020. 10. 30.
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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

Egy sportfejlesztési programon belül nem lehet pályázni működés és ingatlan jogcímekre! Amennyiben szeretne ingatlanra és működési jogcímekre is pályázni, hozzon létre egy új
sportfejlesztés programot az "SFP" -> "Áttekintés" menüpontban található Ingatlan felhasználó létrehozás gombra kattintva

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 121 627 696 Ft 1 253 894 Ft 2 507 787 Ft 125 389 377 Ft 53 738 304 Ft 177 873 787
Ft

179 127 681 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 108 799 Ft 52 668 Ft 105 336 Ft 5 266 803 Ft 2 257 201 Ft 7 471 336 Ft 7 524 004 Ft

- ebből utófinanszírozott 116 518 897 Ft 1 201 226 Ft 2 402 451 Ft 120 122 574 Ft 51 481 103 Ft 170 402 451
Ft

171 603 677 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 121 627 696 Ft 1 253 894 Ft 2 507 787 Ft 125 389 377 Ft 53 738 304 Ft 177 873 787
Ft

179 127 681 Ft

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

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (52 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)

alairasminta_0225_1582821398.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2020-02-27 17:36:38) 843275986f2cde11952a759df4379ea641e27af9b21850e334fe5f02b98a0b5a

alairasminta_0225_1582821398_1604048161.pdf (Hiánypótlás melléklet, 120 Kb, 2020-10-30 09:56:01) 843275986f2cde11952a759df4379ea641e27af9b21850e334fe5f02b98a0b5a

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

a_beruhazas_finanszirozasi_terve_es_forrasa_1582972998.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2020-02-29 11:43:18)
2b340f72d92e036b427f0afb5a34c3ec69ff8b0ca4321e42ec142c08af294fda

a_beruhazas_finanszirozasi_terve_es_forrasa_1582972998_1604048433.pdf (Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2020-10-30 10:00:33)
2b340f72d92e036b427f0afb5a34c3ec69ff8b0ca4321e42ec142c08af294fda

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

az_elkeszult_epulet_hasznositasi_modja_es_varhato_kihasznaltsaga_1582977653_1604048452.pdf (Hiánypótlás melléklet, 63 Kb, 2020-10-30 10:00:52)
0d87a57464c7af79ea1358f6e61f33f972f66bbbf6876fb520f10e4f916ac078

az_elkeszult_epulet_hasznositasi_modja_es_varhato_kihasznaltsaga_1582977653.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2020-02-29 13:00:53)
0d87a57464c7af79ea1358f6e61f33f972f66bbbf6876fb520f10e4f916ac078

Egyéb dokumentumok

foldszintialaprajzbontasjelolessel_1582962473.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2020-02-29 08:47:53) ccbf80e628d4e193a97f2d0757da4beb17b5d903b7f0f0487645ef68ac2b298d

tervezettfoldszintialaprajz_1582962481.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2020-02-29 08:48:01) 7ac7a3032de6afce16627fc6c2220acc600e1ac4167e712ae4f5f6cfb3d109b5

tervezettemeletialaprajz_1582962491.pdf (Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2020-02-29 08:48:11) 3ef9ad16dafce6c4b8886c909ce4ccc33ed920d620318421e458e59d98dd9ccb

latvanytervek_1582962498.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-29 08:48:18) 88565693d20188656636c8d4386b07cdf097c6116e2b0171c34d64445885a964

allapotfoldszintialaprajz_1582965601.pdf (Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2020-02-29 09:40:01) 344f849f2c8e00965d2063c1e4f40d6da84521d3a38fdeecbaaba708208ef7e6

allapotfotok_1582965610.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-02-29 09:40:10) dec98426c46de300549fc141edfddf1ec2fe930e7edd1249b2cb62a3de790127

allapotfotok_1582965610_1604048272.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2020-10-30 09:57:52) dec98426c46de300549fc141edfddf1ec2fe930e7edd1249b2cb62a3de790127

allapotfoldszintialaprajz_1582965601_1604048279.pdf (Hiánypótlás melléklet, 121 Kb, 2020-10-30 09:57:59) 344f849f2c8e00965d2063c1e4f40d6da84521d3a38fdeecbaaba708208ef7e6

latvanytervek_1582962498_1604048289.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2020-10-30 09:58:09) 88565693d20188656636c8d4386b07cdf097c6116e2b0171c34d64445885a964

tervezettemeletialaprajz_1582962491_1604048297.pdf (Hiánypótlás melléklet, 261 Kb, 2020-10-30 09:58:17) 3ef9ad16dafce6c4b8886c909ce4ccc33ed920d620318421e458e59d98dd9ccb

tervezettfoldszintialaprajz_1582962481_1604048304.pdf (Hiánypótlás melléklet, 195 Kb, 2020-10-30 09:58:24) 7ac7a3032de6afce16627fc6c2220acc600e1ac4167e712ae4f5f6cfb3d109b5

foldszintialaprajzbontasjelolessel_1582962473_1604048310.pdf (Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2020-10-30 09:58:30)
ccbf80e628d4e193a97f2d0757da4beb17b5d903b7f0f0487645ef68ac2b298d

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_42775_1582917188.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2020-02-28 20:13:08) abe44c5712b63ac991f92002ff4f0eb5d4ddf464d85e36eb498317923cb39e32

emmi_nyilatkozat_42775_1582917188_1604048226.pdf (Hiánypótlás melléklet, 231 Kb, 2020-10-30 09:57:06) abe44c5712b63ac991f92002ff4f0eb5d4ddf464d85e36eb498317923cb39e32

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

torvenyszeki_kivonat_0224_1582821412.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2020-02-27 17:36:52) 2b4c97f377789b9fe441a0b96854f9be0601d7bac69f1265b9d5759c5e15a24a

torvenyszeki_kivonat_0224_1582821412_1604048135.pdf (Hiánypótlás melléklet, 97 Kb, 2020-10-30 09:55:35)
2b4c97f377789b9fe441a0b96854f9be0601d7bac69f1265b9d5759c5e15a24a

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

helyszinrajz_1582962430.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2020-02-29 08:47:10) ce063a14e563639f0d51e2fa2c6feeb45d3d309a4d8884b3b192e89a983ee169

terkepmasolat_0225_1582821448.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2020-02-27 17:37:28) f154383e55f50a115651d3417dd65718a4f9acfcfdef8f5140dd4391f1db031b

helyszinrajz_1582962430_1604048519.pdf (Hiánypótlás melléklet, 130 Kb, 2020-10-30 10:01:59) ce063a14e563639f0d51e2fa2c6feeb45d3d309a4d8884b3b192e89a983ee169

terkepmasolat_0225_1582821448_1604048525.pdf (Hiánypótlás melléklet, 113 Kb, 2020-10-30 10:02:05) f154383e55f50a115651d3417dd65718a4f9acfcfdef8f5140dd4391f1db031b

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

igazgatasi_szolg_dij_42775_1582917175.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-02-28 20:12:55) 6417ec99ebc5d0297f826382d7e8573a169c17127b2a688c04a496153b606169

igazgatasi_szolg_dij_42775_1582917175_1604048203.pdf (Hiánypótlás melléklet, 77 Kb, 2020-10-30 09:56:43)
6417ec99ebc5d0297f826382d7e8573a169c17127b2a688c04a496153b606169

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

koztart_opten_kerelem_001_42775_20200224_1582532071.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2020-02-24 09:14:31)
5c36cdae038bd8de4bc2d745cd69ac2eadb97700a12822bbc80768faa03779eb

koztart_opten_kerelem_001_42775_20200224_1582532071_1604048183.pdf (Hiánypótlás melléklet, 54 Kb, 2020-10-30 09:56:23)
5c36cdae038bd8de4bc2d745cd69ac2eadb97700a12822bbc80768faa03779eb

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

oltozoengteskttervezesiajanlat_1582923898.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2020-02-28 22:04:58) 3013eb86f775b545e6fb8493d089ee9bc43305d677241e532baf4af3c831d7e1

oltozoengteskttervezesiajanlat_1582923898_1604048329.pdf (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2020-10-30 09:58:49)
3013eb86f775b545e6fb8493d089ee9bc43305d677241e532baf4af3c831d7e1

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

engedelyezesi_eljarast_elindito_kerelem_1582983206.pdf (Szerkesztés alatt, 316 Kb, 2020-02-29 14:33:26) 07bb1bc93ffb95d97a04945750ca803d37555b481fb4a65f98a98f2caea89dae

engedelyezesi_eljarast_elindito_kerelem_1582983206_1604048413.pdf (Hiánypótlás melléklet, 316 Kb, 2020-10-30 10:00:13)
07bb1bc93ffb95d97a04945750ca803d37555b481fb4a65f98a98f2caea89dae

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_epitesi_engedely_koteles_tevekenyseg_targyaban_1582969882.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2020-02-29 10:51:22)
d38b91cbd06432842aad5e406f10dcdca548f66b6b25e6fc70a394883f950c1b
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nyilatkozat_epitesi_engedely_koteles_tevekenyseg_targyaban_1582969882_1604048398.pdf (Hiánypótlás melléklet, 116 Kb, 2020-10-30 09:59:58)
d38b91cbd06432842aad5e406f10dcdca548f66b6b25e6fc70a394883f950c1b

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

nyilatkozat_teritesmentes_palya_es_oltozohasznalatrol_1582969904.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2020-02-29 10:51:44)
7a5b0c441c8e646fc0e3b1ce973137edb6fa13a95cd5ecd10b09bf86b3a2f0bd

megallapodas_ingatlanhasznalat_hatarozatlan_alairt_1604047803.pdf (Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2020-10-30 09:50:03)
ab8a62e366cc01cba96b32035544d0351b04da4a9fcc1ab365c3773b32492562

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

tulajdoni_lap_1582901970_1604048383.pdf (Hiánypótlás melléklet, 109 Kb, 2020-10-30 09:59:43) 226ab6abe74aaa537ff843ff8efa62175ba561bc3e130d41549adb4ce822770a

tulajdoni_lap_1582901970.pdf (Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2020-02-28 15:59:30) 226ab6abe74aaa537ff843ff8efa62175ba561bc3e130d41549adb4ce822770a

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

tulajdonosi_hozzajarulo_nyilatkozat_1582970008.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2020-02-29 10:53:28) 8646833ebe021b850860cf24ec6d4db96141cb9e9c94b966f62580c97dda9370

tulajdonosi_hozzajarulo_nyilatkozat_15829700083_1604048362.pdf (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2020-10-30 09:59:22)
8646833ebe021b850860cf24ec6d4db96141cb9e9c94b966f62580c97dda9370

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

sportoltozo_korszerusites_bovites_koltsegterv_1582971551_1604048467.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2020-10-30 10:01:07)
a42dd5e5b6637b5b6681e1396cb17e523dab724d06bb4639e72d9775d57b85ca

sportoltozo_korszerusites_bovites_koltsegterv_1582971551.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-02-29 11:19:11)
a42dd5e5b6637b5b6681e1396cb17e523dab724d06bb4639e72d9775d57b85ca

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

elviengedelyepmuszleirasalairt_1582983238.pdf (Szerkesztés alatt, 536 Kb, 2020-02-29 14:33:58) dfe9d74c140b82be7cf03d8546e5024c229dcf04281d225f2bc9119095225db2

elviengedelyepmuszleirasalairt_1582983238_1604048482.pdf (Hiánypótlás melléklet, 536 Kb, 2020-10-30 10:01:22)
dfe9d74c140b82be7cf03d8546e5024c229dcf04281d225f2bc9119095225db2

100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási szándéknyilatkozatok

szandeknyilatkozat_1582965777.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2020-02-29 09:42:57) 3806bb2c7ae80074076a65809294ceee21892e05f7fa92f2d335d2042acdbc9e

szandeknyilatkozat_1582965777_1604048344.pdf (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2020-10-30 09:59:04) 3806bb2c7ae80074076a65809294ceee21892e05f7fa92f2d335d2042acdbc9e

Szerződéstervezet

oltozoengteskttervezesiszerzodestervezet_1582902203_1604048544.pdf (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2020-10-30 10:02:24)
0fd1182d6a9d48851b3462f0a23cc5803a4f7bf013465224f43907a91aac5c32

oltozoengteskttervezesiszerzodestervezet_1582902203.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2020-02-28 16:03:23) 0fd1182d6a9d48851b3462f0a23cc5803a4f7bf013465224f43907a91aac5c32

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

tulajdonosi_hozzajarulo_nyilatkozat_1582969851.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2020-02-29 10:50:51) 8646833ebe021b850860cf24ec6d4db96141cb9e9c94b966f62580c97dda9370

tulajdonosi_hozzajarulo_nyilatkozat_1582969851_1604048502.pdf (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2020-10-30 10:01:42)
8646833ebe021b850860cf24ec6d4db96141cb9e9c94b966f62580c97dda9370
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